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MITEN MENI?

ARJA	LUSA
toiminnanjohtaja,	KNT

arja.lusa@knt.fi

Ihmisten lähellä 

– itseäsi 

unohtamatta.

pääkirjoitus

”MITEN MENI, NOIN NIINKU OMASTA MIELESTÄ?” Tämä hoke-
ma on liitetty moneen sosiaalisessa mediassa jaettuun meemiin. Nuo 
hauskat kuvat antavat ymmärtää, että kaikki ei mennyt aivan suunni-
telman mukaan. 

KUN AMMATTILAISELLA MENEE JOKU PIELEEN, siitä on hauskuus 
kaukana. Miten meni? on hyvä kysymys. Itsenäisen asiantuntijatyön 
luonteeseen kuuluu, että onnistumiset ja epäonnistumiset on itse 
analysoitava ja otettava huomioon. Virheitä ei ole kenenkään helppo 
myöntää, mutta ihmisluonnolle on ominaista se, että niiden kautta 
myös ammattilainen oppii. Virheitä ei kannata pelätä. 

AMMATTILAISEN EROTTAA AMATÖÖRISTÄ siitä, että työ ja toi-
minta ovat suunnitelmallista, hyvin valmisteltua, työstä haetaan 
palaute, tehdään arvioinnin perusteella johtopäätökset ennen 
kuin lähdetään uuttaa jälleen tekemään. 

MYÖS TYÖYHTEISÖ TARVITSEE JAKSAAKSEEN JA KE-
HITTYÄKSEEN toimenpiteitä. Työyhteisön ilmapiiri, yhteis-
henki ja yhdessä tekeminen eivät parane, jos niiden eteen 
ei tehdä töitä. On parempi olla muutoksen tekijä kuin muu-
toksen kohde. Rohkaisen, että mene mukaan muutoksen 
tekijäksi. n
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SIRPA TIRRI KANNUSTAA 
YHDESSÄ TEKEMISEEN 

E spoon hiippakunnan kapituli virittäytyy anta-
maan tukensa parhaalla mahdollisella taval-
la seurakuntiin. Diakoniatyön asiantuntija, 

HTM ja diakonissa Sirpa Tirrin mukaan tuomio-
kapitulissa on yhdessä tekemisen halu. Se sama te-
kemisen tahto halutaan juurruttaa seurakuntiinkin.

– Kapitulissa on meillä toimintalinjaus tehty, ja 
se on yhdessä tekeminen. Me haluamme viestit-
tää seurakuntiin työalojen välisen yhteistyön esil-
le nostamista. Seurakuntaa tulisi ajatella kokonai-
suutena, eikä vain työalalähtöisesti. Seurakunnis-
sa tulisi olla ympäristön lukutaitoa ja pohtia, mi-
hin meitä tarvitaan milläkin alueella, mikä on ih-
misten hätä ja miten kirkon perustehtävää toteute-
taan, Tirri tähdentää.

Uutta koulutusajattelua
Laiva on Tirrin mielestä kääntynyt ja sellaista yh-
teisen tekemisen henkeä on havaittavissa eri puo-
lilla. Yhteistyön kautta osataan Tirrin mukaan ar-
vostaa myös toisten tekemistä. Uudet hankkeet, 
työtavat ja haasteisiin vastaaminen vaativat myös 
kouluttautumista. Tirri pelkää, sahaako kirkko 
omaa oksaansa vähentämällä mahdollisuuksia 
kouluttautumiseen.

– Kirkossa on eri alan ammattilaisia, joiden pe-
ruskoulutus tehtävään on hyvällä tasolla. Seura-
kunnat ovat tiukentaneet koulutusmäärärahoja, 
ymmärrettävästi. Lisäkoulutukseen tulisi kuiten-
kin olla mahdollisuuksia ja erityisesti koko työyh-
teisön kehittämiseen. 

Tirrin mukaan koulutusajattelua tulisikin 
muuttaa.

– Ennen tiedettiin ehkä, mitä seurakunnat tar-
vitsevat, nyt kysymme mieluummin seurakunnil-
ta, mitä te tarvitsette, ja vastataan siihen tarpee-
seen. On viisaampaa miettiä paikan päällä koulu-
tuksen sisältöä. 

Johtajuudesta työn esille nostoon
Tirrille on antanut näkemystä 32 vuoden työkoke-
mus Vaasan suomalaisessa seurakunnassa ja eri-
laiset koulutukset myös seurakunnan johtajuu-
teen. Hänen mukaansa se on iso asia, että työalan-
johdossa on oman alan asiantuntija.

– Työn kysymykset nousevat työn sisältä, ja nii-
tä ymmärtää sen alan osaaja ja kenttäkokemusta 
saanut. Kun on tullut seurakuntaliittymiä, on se 
mahdollistanut työalajohtajuuden kehittymisen 
kirkossa. Siihen on myös koulutusta tarjolla, Tir-
ri muistuttaa.

Johtajuus on Tirrin mielestä kokonaisvaltainen 
asia ja käsitettä tulisi laajentaa esimiestyöhön ja 
alaistaitoihin aina vapaaehtoisia myöten.

– Johtaminen on edellytys hyvälle työyhteisöl-
le, eikä johtajuus ole vain kirkkoherran asia. Viisas 
johtaja osaa niin käyttää kuin jakaa valtaa. Tässä 
riittää paljon kirkossa työtä, kun mietitään, miten 
voidaan vastata tärkeimpään haasteeseen: miten 
kohdata seurakuntalaisia tässä ajassa ja paikassa 
oikein?

Nuoriso- ja diakoniatyön jälki on Tirrin mu-
kaan näkyvää ja arvossaan. Kirkon tulevaisuut-
ta ovat vapaaehtoiset, joiden osallistuminen ei ole 
uhka, vaan mahdollisuus. Heidän mukanaolonsa 
ei vähennä työntekijöiden tarvetta. 

– Ihmiset tekevät ammattitaitoista ja hyvää työ-
tä, kirkon työssä ei ole hävettävää. Rinta rottingilla 
voidaan toimia. Meillä on mandaattia mennä ko-
teihin, osataan kohdata ihmisiä ja perheitä, tun-
nemme paljon verkostoja ja olemme heidän kans-
saan tekemisissä. Olisiko diakoniatyötä silti sanoi-
tettava paremmin, kertoa enemmän tarinoita ih-
misistä ja avata työtämme? n

minun työni

Kirkon tulevaisuutta ovat vapaaehtoiset, joiden osallistuminen 
ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Tätä mieltä on diakoniatyön 

asiantuntija, HTM ja diakonissa Sirpa Tirri.
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Pyöräillessä 
saa sopivasti 
rasitusta ja 
uusia ideoita!

Sirpa Tirrin 
kirjavalikoima 
on laaja.

– Joka- 
aamuinen 
hiljentyminen 
antaa päivään 
voimia, sanoo 
Sirpa Tirri.

Kirkko elää voimakkaasti 
ihmisten arjessa mukana, 
eikä sillä ole 
hävettävää.
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ajankohtaista

Sisupäivät Dtl:n 
jäsenille 2015

I Ilmoittautuminen nyt ja viimeistään 27.10. mennes-
sä. Kukin päivä vaatii toteutuakseen 15 osallistujaa, ja 
maksimimäärä on 45 henkilöä. Teemme Sisu-päivil-
lä ajankohtaisten asioiden lisäksi tehtäväkuva-work-

shoppia. Virkistysosuus toteutuu paikallisen tarjonnan 
mukaan. Hinta 10 euroa, joka sisältää aamukahvin, lou-
naan, päiväkahvin, koulutuksen ja virkistysosuuden.  

9.11.   Lohja, Tytyrin kaivos
12.11.  Kalajoki, Kylpylä
16.11.  Vantaa, Flamingo
19.11.  Lappeenranta, Holiday Club Saimaa

Ilmoittautumiset ja lisätiedot kotisivuilta 
www.dtl.fi kohdasta 
ammatilliset asiat> koulutusta jäsenille. 
Tervetuloa! n

Kokoonnumme kuulemaan ja 
keskustelemaan siitä, millaisia 
ratkaisuja diakonian tutkimuk-
sella on yksinäisyyteen ja sel-
viytymiseen. Aamupäivällä
Sakari Kainulainen johdattelee 
kansallisen yksinäisyystutki-
muksen äärelle, ja puheenvuo-
roissaan Tiina Ikonen, Elina Jun-
tunen ja Kai Henttonen käsit-
televät selviytymisen diakoniaa 
käytännön diakoniatyön, yhtei-
söllisyyden ja kansainvälisyy-
den näkökulmista. Iltapäivällä 
esitellään lisää ajankohtaista 
tutkimusta ja julkistetaan vuo-
tuisen Sivellin-palkinnon saaja.
 Ohjelmaa täydennellään, 
tuoreinta tietoa löytyy 
osoitteesta www.dts.fi. 
Maksuton ja kaikille avoin 
tilaisuus järjestetään Tieteiden 
talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6) 
20.11. klo 9.30–16.
 Olethan mukana ja tuothan 
ystäväsikin: lämpimästi 
tervetuloa! n

Paikalla olleet vasemmalta alkaen: Sofia Niskanen, Riku-Matti Järvi, 
Tiina Laine, Sanna Ståhlström ja etualalla Tanja Puhakka.

Luottamusmies-
vaalit käydään 
seurakunnissa 

marraskuun 2015 
loppuun 

mennessä.

Viestinnän tiimi aloitti

D iakoniatyöntekijöiden Liitossa aloitti viestinnän toimintatii-
mi. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Pasilassa 14.8.2015. 
Ryhmän tavoitteena on vahvistaa liiton näkyvyyttä somes-

sa ja tuoda viestintään uusia raikkaita tuulia ja vaikuttavuutta. Vielä 
pääsee mukaan ryhmään! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä asiamies Tiina 
Laineeseen. n

”Selviytymisen 
diakoniaa”, Diakonian 
tutkimuksen päivä
20.11. Helsingissä

Dino-lehdelle 
omat 
verkkosivut

Dino-lehdelle on avattu omat 
verkkosivut. Sivuilla julkaistaan 
printtiversiossa olleita artikke-

leita, joita on jatkossa mahdollista ja-
kaa sähköpostin ja sosiaalisen median 
kanavia käyttäen. Printtiversiossa jul-
kaistuihin artikkeleihin ja juttuihin voi 
jatkossa palata sähköisessä muodossa.
 Sivujen suunnitteluun ovat osallis-
tuneet Arja Lusa, Tiina Laine, Hilk-
ka Hyvärinen (Hipateos) ja Juha Järvi-
nen (DesignJuha). Hilkka Hyvärinen on 
suunnitellut verkkosivun ulkoasun ja 
vastaa julkaisusta. Hyvärinen on suun-
nitellut myös printtilehden ulkoasun ja 
toimii lehden taittajana. Juha Järvinen 
on vastannut sivujen teknisestä toteu-
tuksesta. 
 Uudet verkkosivut avautuvat 
osoitteessa www.dinolehti.fi n

Kati on uusi 
jäsenpalvelu-
sihteeri

K ati Ruuth-Chappuis on valittu 
KNT:n osa-aikaiseksi jäsenpalvelu-
sihteeriksi ja aloittanut työt liiton 

toimistolla 17.8.2015. Kati tekee 40-prosent-
tista työaikaa ja työskentelee pääsääntöisesti 
liiton toimistolla torstaisin ja perjantaisin.
 Tarja Hämäläinen jatkaa jäsenpalvelu-
sihteerin tehtävässä, mutta tekee jatkossa 
60 prosentin työaikaa liiton jäsenpalvelu-
neuvonnassa viikon alkupäivinä maanan-
taista keskiviikkoon.
 Jäsenpalvelusihteerien puhelinnumero 
pysyy samana: 044 595 8566. 

Jäsenpalvelun sähköpostiosoitteena 
toimii edelleen jasenpalvelu@knt.fi. Katille 
voi lähettää sähköpostia osoitteella 
kati.ruuth-chappuis@knt.fi. n
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tutkittu

Vapautuvan vangin 
tukeminen

T utkimuksessa kartoitettiin 
vankien ja heidän läheis-
tensä tuen tarvetta ja aja-

tuksia tukihenkilöstä. Lopullise-
na tavoitteena oli vangin tuki-
henkilön opas. Halusimme myös 
saada kokonaiskuvan vankien ja 
heidän läheistensä elämäntilan-
teista. Yhteensä haastattelimme 
14 vankia ja kolmea vankien lä-
heistä.

Haastatteluissa nousi esille 
päihteiden suuri vaikutus siihen, 
miten elämä pikku hiljaa luisuu 
sivuraiteille ja rikollinen elämän-
tapa tulee osaksi arkea. Päihtei-
den käyttö ja rikosten tekeminen 
johtavat helposti kierteeseen, jos-
ta on vaikeaa irrottautua. 

Tulevaisuuden toiveet ja unel-
mat olivat kaikilla haastatelluil-
la vangeilla realistisen maltilli-
sia. Moni toivoi pysyvänsä kiinni 
päihteettömässä elämässä. Useil-
la vangeilla oli unelma siitä, että 
jossain vaiheessa heillä tulisi ole-
maan perhe ja työ. Työhön liit-
tyen monella oli toiveena pääs-
tä itse tekemään jossain vaihees-
sa auttamistyötä.

Usko nousi monen vangin 
kertomuksessa tärkeäksi asiaksi. 
Jotkut vangit kertoivat omasta 
kokemuksestaan, että ovat näh-
neet uskon ainoana ratkaisuna 
päästä irti päihteistä ja rikolli-
sesta maailmasta. Usko nähtiin 
usein elämän perustana, jonka 
varaan voi alkaa suunnitella ja 
perustaa muuta elämää.

Monilla haastatelluilla van-
geilla oli ollut ongelmia asun-
non löytymisen kanssa. Asun-
nottomuudella ja mielekkään te-
kemisen puutteella oli merkitys-
tä, aloittaako päihteiden käyttö 
ja rikollinen toiminta uudelleen.

Sosiaalitoimi nähtiin useassa 
haastattelussa merkittävänä ta-
hona. Sosiaalityöntekijältä toi-
votaan ymmärtämystä ja aikaa 
vangin asioihin.

Monelle vangille oma perhe 
ja muutkin tärkeät ihmissuhteet 
olivat kantava voimavara. Osa 
haastatelluista vangeista toivoi, 
että perhe voisi olla mukana ny-
kyistä enemmän suunnittele-
massa vangin asioita. Yhteistä 
aikaa perheen kanssa toivottiin 

selkeästi lisää. Toiset vangit ko-
kivat, että myös heidän läheisen-
sä tarvitsisivat tukea. 

Suurin osa vangeista näki tu-
kihenkilön tarpeellisena. Tuki-
henkilön olisi hyvä tutustua van-
kiin ja hänen asioihinsa jo en-
nen vapautumista. Tukihenki-
löltä odotetaan erilaisia asioi-
ta. Suurimpina asioina nousivat 
keskustelutarve, arjen tuki, hen-
gellinen tuki sekä virastoasioissa 
auttaminen.

Useammassakin haastatte-
lussa nousi esiin myös se, kuin-
ka ensimmäiset tunnit, päivät ja 
viikot ovat tärkeimpiä vangin va-
pautuessa, silloin tuen tarve on 
suurin.

Tukihenkilön opas nähtiin 
useassa haastattelussa tärkeäksi 
asiaksi, samoin se, että tukihen-
kilötoiminnasta tulisi organisoi-
tua ja tukihenkilöitä olisi mah-
dollista helposti saada. nTE
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TI
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Vapautuva vanki kokee tarvitsevansa tukea. 
Ratkaiseva hetki on, kun vankilan portit 
kolahtavat kiinni takana. Ensimmäiset tunnit 
ja päivät ovat usein merkityksellisimpiä.

Käsitelty tutkimus on osa opinnäyte-
työtä: Simo Jalasto, Terhi Kröger, 
Minna Toivanen: Kristillisen yhteisön
lähettämä tukihenkilö vangin tukena: 
Vangin tukihenkilön opas. Diakonia-
ammattikorkeakoulu, Pieksämäki.
Opinnäytetyö palkittiin Sivellin-
opinnäytetyöpalkinnolla 2015.

K ulunut kesä on ollut vaihteleva – niin sään 
puolesta kuin muutoinkin. Keskusteluja 
ovat herättäneet niin Kreikan talous kuin 
kotimaamme suvaitsevaisuuskin. Yhtääl-

lä on pohdittu tukipaketteja ja toisaalla järjestetty 
mielenosoituksia.

Kesäkuussa saatiin sovituksi jatko työllisyys- 
ja kasvusopimukselle. Siltä osin me palkansaajat 
olemme kantaneet kortemme yhteisen hyvän ke-
koon hyväksymällä hyvin maltillisen palkkaratkai-
sun. Yhteiskuntasopimus valitettavasti jäi toteutu-
matta. Nyt maamme hallituksella on näytön paikka 
hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana.

Kaatuneen sopimuksen sijaan haluan nostaa 
esiin olemassa olevaa hyvää; työn jota me teemme.

Kesän aikana tuhannet kouluttamamme nuoret 
ovat vapaaehtoisina saaneet kokeilla siipiään kir-
kon ja yhteiskunnan rakentajina. Isostoiminta kaik-
kineen on kirkon suurin maallikkoliike – jos sopii 
tässä yhteydessä käyttää tuota määrettä. Heidän, 
nuorten seurakuntalaisten kanssa, tänäkin kesänä 
on koettu huikeita asioita.

Monet asiat ovat jatkuvassa liikkeessä. Resurssit, 
tehtävänkuvaukset, toimintasuunnitelmat ja mo-
nenlaiset analyysit elävät, muuttuvat ja vaihtuvat. 
Samaan aikaan on joitain asioita, jotka pysyvät. Ih-
misten kohtaaminen ja läsnäolo – siinä on jotain 
keskeistä meidän työstämme. Me rakennamme hy-
vinvointiyhteiskuntaa kasvattamalla, kouluttamalla 
ja tukemalla lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Kun me saamme tehdä työtämme luottavaisin 
mielin, silloin me jaamme työssämme samaa luot-
tamusta ja turvaa. ”Tärkeää työtä itseäsi unohta-
matta” todetaan KNT:n internetsivujen etusivulla. 
Siksi me olemme liittona olemassa: 
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ILKKA	KALLIOKOSKI
puheenjohtaja,	KNT

puheenjohtaja@knt.fI

puheenjohtaja

ärkeää työtä itseäsi 
unohtamatta

saadaksemme tehdä tärkeää työtämme niin, että 
myös me itse voimme työssämme hyvin.

Olen lukenut kesällä useita 
kirjoituksia siitä, miten ”ay-liike” 
tuntuu olevan kaiken pahan alku ja 
juuri. Väite on vailla pohjaa, sillä ei 
ole mitään ainoastaan hyvinvoinnin 
ja kehityksen jarruna toimivaa 
”ay-liikettä”. Sen sijaan on ole-
massa me – palkansaajat jotka 
olemme järjestäytyneet voi-
daksemme sopia muun 
muassa palkkauksen, työ-
ajan ja työhyvinvoinnin 
kysymyksistä yhdessä 
työnantajan kanssa.

Kirkon talouden 
tulevaisuus näyttää huo-
lestuttavalta. Siksi on entistä 
tärkeämpää, että kirkko en-
nakoi huolella tulevaisuuttaan. 
Se tehdään esimerkiksi niin, 
että huolehditaan työntekijöi-
den hyvinvoinnista; vaikkapa 
työn vaativuutta vastaavalla 
palkalla. 

Jos kirkossa virat tulevaisuu-
dessa vähenevät, korostuu jäljelle 
jäävien tehtävien merkitys. Tule-
vaisuuden seurakuntalaiset ja kirkon 
vastuunkantajat kasvavat ja kanta-
vat, kun saamme jatkossakin 
tehdä työtämme työrauhassa 
ja työstämme ylpeinä. n

Simo Jalasto
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TIETOISTA 
TYÖHYVINVOINTIA 
KEHITTÄMÄSSÄ

ennakointi

Visiona on sellainen työnantaja, joka 
arvostaa työntekijöiden osaamista ja tukee 
heidän jaksamistaan. Visiota kohti kuljetaan 
johtajuuden ja esimiestyön kehittämisen, 
työterveyden ja työturvallisuuden, 
henkilöstön työssä jaksamisen tukemisen, 
työyhteisöviestinnän sekä rakenne-
muutoksiin valmistautumisen kautta.
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Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ja sen kolmessa 
seurakunnassa, Kotkassa, Kymissä ja Langinkoskella, 
toteutetaan 2.1.2015–30.12.2016 Hyvä työ -työhyvin-
vointiohjelmaa. Ohjelma on rakennettu Kirkon 
työelämä 2020 -ohjelman (Kirteko) mukaiseksi, 
ja Kotka-Kymin seurakunta-yhtymä toimii 
ohjelman verkostoyhteistyössä.
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HAE TUKEA TYÖSUOJELU-
RAHASTOSTA 
• Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, 

kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyh-
teisöjen toiminnan turvallisuutta, tuottavuutta tai 
työoloja. 

• Rahoituksen myöntämisen tavoitteena on uuden 
ja sovellettavan tiedon tuottaminen tieteellisellä 
tutkimustyöllä, uusien menetelmien ja konseptien 
kehittäminen tai tutkitun tiedon soveltaminen.

• Rahoitusta voi hakea myös henkilökohtaiseen 
pätevöitymiseen ja tutkimuksiin. 

Lue lisää www.tsr.fi

Työntekijöistä on pidettävä huolta
Hyvä työ -ohjelman taustalla oli tarve vahvistaa 
yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Terveyden-
kartoitusta päätettiin kokeilla nettipohjaisena ter-
veyskyselynä, johon saatiin avustus kirkkohallituk-
sesta. Kyselystä koottiin raportit liikennevaloperi-
aatteella, jossa punaisen tuloksen saaneet haasta-
teltiin ja ensimmäiset kuntouttavat ryhmät muo-
dostettiin.

– Kun toimintakuluista 65 prosenttia on henki-
löstökuluja, on työntekijöiden hyvinvoinnista pi-
dettävä huolta. Se ei ole ilmaista, mutta ehdotto-
man tärkeää, painottaa seurakuntayhtymän hallin-
tojohtaja Jorma Korpela, joka toimii myös työsuo-
jelupäällikkönä. 

– Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus kokea 
työniloa. Pitkät työpäivät eivät lisää jaksamista ja 
virkistäytymistä vapaa-ajalla.

Työsuojelurahastolla on ollut merkittävä roo-
li työhyvinvoinnin tietoisessa kehittämisessä. Ai-
kaisemmin piti kokeilla uutta, nyt työsuojelurahas-
to rahoittaa olemassa olevien käytäntöjen kehittä-
mistä ja uudistamista. Ohjelman kustannusarvio 
on noin 70 500 euroa, josta työsuojelurahastosta 
tukea on saatu puolet.

Jorma Korpela painottaa, että johdolla on olta-
va halu uudistua, kehittää ja innostaa. Esimiestoi-
minnan kautta luodaan hyviä työolosuhteita. 

– Jos johtaminen ei ole laadukasta ja hyvää, 
niin vielä vaikeampaa työntekijöiden on tehdä 
työnsä hyvin.

Työnantaja liikuttaa
Ohjelman ytimessä oleva työntekijöiden työhyvin-
voinnin vahvistaminen on näkynyt liikkumisen tu-
kemisena. 

– Uutta ovat olleet erityisesti terveyskyselyn 
myötä työterveyshuollon tekemät poiminnat lii-
kuntaryhmiin, kertoo kevään liikuntaryhmässä 
mukana ollut Kotkan seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Anne Kuusisto.

Liikuttajaporukka on ohjelman myötä tullut 
kokeilu, jossa Kymin seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Marko Lamminen on mukana. Liikuttaja-
porukkaan kuuluu viisi työntekijää, joiden tehtävä-
nä on innostaa työkavereita liikkumaan esimerkik-
si tempauksien, sauvakävelyn tai kuntosaliryhmien 
kautta. Tarkoituksena olisi saada aikaan enemmän 
myös seurakuntarajat ylittävää toimintaa. 

Syksyllä henkilöstölle avautuu Wellnessmeny 
-nettiterveysportaali, jonne tulee terveys- ja liikun-
taohjeita sekä tietoutta työhyvinvoinnista. 

Omatoimisen liikunnan tueksi aloitetaan syys-
kuussa sähköinen terveysvalmennus, jossa työnte-
kijä saa mobiililaitteeseen kahdeksan viikon mit-
taisen huippuasiantuntijoiden laatiman harjoitus-
ohjelman. 

– Valittavana on eritasoisia liikuntaohjelmia, 
toimintakykyohjelma tai painonhallinnan ohjel-
ma. Viikoittaiset harjoitteet, ohjeet ja videot lähe-
tetään mobiililaitteeseen, jossa treenaaja kirjaa ne 
suoritetuiksi, kertoo mobiilisovellusta rakentamas-
sa ollut asiantuntija Tapani Tohka.

Rohkeutta uudistaa työtä
Reilun puolen vuoden ajan käynnissä olleen Hyvä 
työ -ohjelman aikana työntekijöitä on tuettu roh-
keasti kokeilemaan uutta. 

– On annettu vapaat kädet ja sanottu, ettei hait-
taa, jos epäonnistuu. Nuorisotyössä on esimerkik-
si ajettu alas joitain juttuja ja samalla on voitu ko-
keilla toisia, kertoo Marko Lamminen. 

Anne Kuusisto on myös kokenut, että on saanut 
tukea uusien asioiden kokeiluun.

– Kaikkeen ei riitä voimavarat, joten pitää kat-
soa, mikä on järkevä juttu, ja jos se ei toimi, sitten 
käännetään katseet johonkin toiseen kohtaan. 

Vaikka Hyvä työ -ohjelma on vasta alkuvai-
heessa, on käytännön työtä ehditty pohtia ja teh-
dä uusin tavoin. Seurakuntatyön kehittämisvälinet-
tä 360:aa on käytetty apuna muutoksia suunnitel-
taessa. 

Hyviä kokemuksia uudistuksista on tullut Kot-
kan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja 
nuorisotyön yhdistämisestä, johon johtoryhmä an-
toi ohjeen ja työntekijät suunnittelivat ja toteuttivat 
käytännön puolen. 

Diakoniatyössä puolestaan työtä on kehitetty 
kolmessa seurakunnassa miettimällä, mitä tehdä 
yhdessä, mitä jättää pois ja mitä yhtenäistää. Esi-
merkiksi jouluavustukset on laitettu yhteisiksi. 

– Paletti on pantu pöydälle ja mietitty, millä ta-
voitetaan mitäkin segmenttiä. Sosiaalista mediaa 
käytetään paljon. Nyt ollaan alussa yhtenäisten 
käytäntöjen luomisessa, mutta toimintatavat va-
kiintuvat vähitellen, summaa Marko Lamminen.

Diakoniatyöntekijä Anne Kuusisto, 
hallintojohtaja Jorma Korpela ja 
nuorisotyönohjaaja Marko Lamminen 
kehittävät työhyvinvointia.
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pajoissaan suunnitellut lyhyen ja pitkän aikavälin 
kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteista vastaa-
vat nimetyt vastuuhenkilöt. Tavoitteet ovat henki-
löstöstä ja sen tarpeista nousevia, kuten avoimuu-
den lisääminen ja keskustelukulttuurin parantami-
nen tai mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyö-
rä.

– Yhteenkuuluvuuden tunne ja tietoisuus siitä, 
mitä kukakin tekee, on kasvanut, kun työryhmiin 
on poimittu mukaan ihmisiä eri työaloilta, kertoo 
Anne Kuusisto.

– Kun oppii tuntemaan, on helpompi ottaa yh-
teyttä ja alkaa tehdä yhteistyötä.

Yhteistyötoimikunta toimii arvioijana Hyvä 
työ -ohjelmassa, mutta on tärkeässä roolissa myös 
työhyvinvoinnissa. Yhteistyötoimikunta käsittelee 
kaikki työhyvinvointia koskevat raportit.

Pääluottamusmiehenä Marko Lamminen on 
mukana yhteistyötoimikunnassa, jonka hän kokee 
tärkeänä kanavana vaikuttamiseen ja henkilöstön 
näkökulmien esiin tuomiseen. Mukana olemal-
la pääsee itse myös vaikuttamaan tulossa olevien 
muutosten suuntaan.

– Luottamusmiehenä oleminen on mielenkiin-
toista. Tämä on näköalapaikka ja ikkuna siihen, 
mitä tapahtuu ja mitä on tulossa, toteaa Lammi-
nen. n

KIRKON TYÖELÄMÄ 2020 
-OHJELMA (KIRTEKO)
Työelämän rakenteet ovat muutoksessa – myös kirkossa. Kirkon 
sektorin työpaikkojen muutosta valmistellaan Kirkon työelämä 
2020 -ohjelmassa (Kirteko). Ohjelma perustuu KirVESTESin 
2014–2016 kirjaukseen, jota mukaillen pyritään kehittämään 
tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

Ohjelmalla kirkko liittyy kansalliseen työelämän 
kehittämisstrategiaan, jonka visiona on, että Suomen 
työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. 

Kirtekon yhtenä tavoitteena on kannustaa työpaikkoja 
työelämän tarpeista lähtevään käytäntölähtöiseen kehittä-
miseen rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten kautta. 

Tavoitteena on kansallisen työelämän kehittämisstrategian 
mukaisesti kirkon työpaikoilla toteutuva merkityksellinen 
ja vaikuttava toiminta kansalaisten ja seurakunnan jäsenten 
kokemana sekä työyhteisöjen toimivuuteen ja työelämän 
laatuun panostaminen. 

Ohjelma kannustaa tuottavuuteen, jolla tavoitellaan 
parannuksia ja kehittämistä luontevana osana työyhteisön 
toimintaa. Kirkossa on tarve hyvien käytäntöjen jakamiselle, 
sillä monesti käytännöt jäävät työpaikoille. 

– Verkostoyhteistyön tarkoitus on tunnistaa käytäntöjä ja 
edistää niiden leviämistä ja soveltamista, sanoo Oili Marttila 
Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

– Vaikka arvioiden mukaan kirkon henkilöstö vähenee 
yhden prosentin vuositahtia, ohjelman tarkoitus ei ole hakea 
vain taloudellista säästöä, vaan tärkeää on pohtia, miten voi-
daan tehdä työtä siten, että se edelleen koetaan mielekkäänä. 
Tuottavuutta ei saa hakea henkilöstön kustannuksella. 

ESIMIEHENÄ MUUTOKSESSA
Esimiehen opas muutokseen -sivusto käsittelee lähiesi-
miehen tärkeää roolia organisaation muutoksentekijänä. 
Sivuston erilaiset työkalut tukevat esimiestyötä.
http://www.esimiehenopasmuutokseen.fi/

Ennakointia ennen kaikkea
Muutaman vuoden aikana työterveyshuoltoa on 
alettu muuttaa paremmin tarpeita vastaavaksi.

– Aiemmin työterveyshuollosta tuleva toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin asiantuntijoiden laatima-
na ehkä liiankin itsestään selvänä. Nyt siitä keskus-
tellaan yhdessä ja toteutetaan meille tärkeitä asioi-
ta, kertoo Jorma Korpela.

– Työterveyshuoltoa käytetään enemmän, mut-
ta eri lailla. Nyt muodostetaan kuntouttavia ryh-
miä ja muuta ja kustannukset ovat pudonneet.

Työfysioterapeutti Hanna Salmikivi ohjasi ke-
väällä niska-selkäryhmää. Hän painottaa enna-
koinnin ja riittävän ajoissa reagoimisen tärkeyttä. 
Jo tiedossa oleviin vaivoihin on myös tärkeää pyr-
kiä vaikuttamaan. Muutokset ja järjestelyt työs-
sä välittyvät varhaisessa vaiheessa työterveyshuol-
toon siellä olevien henkilöstön tehtävänkuvausten 
vuoksi. 

– On osa varhaisen puuttumisen mallia, että 
työtä muokataan työntekijän mukaan, jotta työssä 
jaksetaan paremmin.

Työntekijä vaikuttaa
Työntekijät on Hyvä työ -ohjelmassa huomioitu 
alusta alkaen. Kukin työyhteisö on yhteisissä työ-
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Palkansaajien esittämistä vaihtoehtoista hallituksen tavoitteleman kilpailukyky-
hypyn saavuttamiseksi, ei edes keskustelu alkusyksyn yhteiskuntasopimusneu-
votteluissa. Työantajat eivät ensinkään tuoneet ehdotuksiaan pöytään. Taimin 
päivänä hallitus sitten esitteli karmaisevan toimenpidelistansa: julkisen sektorin 

lomien lyhentäminen, sairauslomien karenssit, loppiainen ja helatorstai palkattomiksi, 
ylityö- ja sunnuntailisen leikkaaminen, yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksujen 
alentaminen. Toimenpiteet tehtäisiin pakottavalla lainsäädännöllä. Tässä ei ole järjen 

hiventä.
Kirkkohallitus julkaisi loppukesällä viime vuoden seurakuntatalouksien tilin-

päätöksiin perustuvia taloustietoja. Tiedotteiden otsikointi kertoi, että seu-
rakunnat onnistuivat supistamaan toimintakulujaan. Henkilöstökuluissa 

tämä tarkoitti 1,5 prosenttia eli henkilöstökulujen osuus toimintaku-
luista aleni 60,5 prosenttiin. 

Palkollisten määriä kirkossa on tilastoitu vuodesta 1975 lähtien. 
Tilastointijärjestelmien muutokset vaikeuttavat ajanjaksojen vertai-
luja. Kuluvalla vuosituhannella koko henkilöstön, sisältää mm. mää-

räaikaiset, ja henkilötyövuosien vähennys on molemmissa ryhmissä 
kolme prosenttia. Korvaani koskee kauhistelut yli 20 000 työntekijän 

kirkosta, viime vuonna 20 051. Luvut sisältävät kaikki virka- ja työsuhtei-
set yhteensä. Jos se muutetaan henkilötyövuosiksi, määrä vähenee reilun 

neljänneksen eli viime vuoden luku oli 14 213. Samaan aikaan kirkkoon 
kuului 4 034 235 ihmistä. 

Seurakuntatalouksia eli itsenäisiä seurakuntia ja seurakuntayhtymiä oli 
yhteensä 295. Näistä itsenäisiä seurakuntia oli 262 ja seurakuntayhtymiä 
33, joihin kuului 160 paikallisseurakuntaa. Vuosituhannen vaihteessa seura-
kuntatalouksia oli 465 ja seurakuntia 587. Muuttuvat seurakunta- ja henki-
löstörakenteet ovat pysyvää todellisuutta. Näitä asioita ei pidä valmistella 
vain talouden näkökulmasta. Työhönsä ja työnantajaansa tutkimustenkin 
mukaan hyvin sitoutuneita diakonia- ja nuorisotyöntekijöitä puhdasveri-
nen europuhe rasittaa ilman rakentavaa yhteistoimintaa. Fiksu työnantaja 
motivoi henkilöstöä antamalla vapautta ja vastuuta kehittää työtään sekä 
kannustaa tekemään toisin.

Hiippakuntien tuomiokapitulit ovat avainasemassa seurakuntien et-
siessä yhteistyön muotoja toimintaedellytystensä turvaamiseksi. Tässä 
lehdessä kerrotaan kahden luottamusmiehen toiminnasta muutoksissa. 
Luottamusmies on osa sopimusjärjestelmää ja lähinnä jäsentä. n
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Hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty
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Hyvä, laadukas ja 
kestävä ennakointi 
pohjautuu	strategiaan	
ja	sen	eteenpäin	
viemiseen

Virity flow-tilaan 
ja	varaa	aikaa	pohtimiseen.	
Laadukasta	ennakointia	
ei	suunnitella	kriisi-
tilanteessa.

Huomioi aiempi 
tieto,	tunteet	ja	
kokemukset,	strategiset	
tavoitteet	sekä	resurssit.

Kehitä itseäsi ja 
omia taitojasi. 
Muutoskykyinen	kääntyy	
kaarteissa	ketterämmin.

Muista fokus; enna-
kointi	on	välttämätön	
apukeino	tavoitteita	kohti.	
Kirkasta	tavoitteita,	niin	

ennakointi	
täsmentyy.

Ennakoi ettei	kaikkea	
ennakoida.	Testaa:	unohda	
herätys	tai	torkuta	pitkään.	
Juokse	tukka	sekaisin	pitä-
mään	hartautta.	Huomaa,	
että	paperit	ovat	kotona.	

3

pitsalaatikko

Myönteisyys asioita ja tulevaisuutta kohtaan kantaa mukanaan 
hyvää hedelmää. Ennakointia voi opetella, kuten mitä tahansa taitoa. 

Kuuntele välillä myös intuitiota ja löydä jotain 
uutta kulkemalla ilman suunnitelmia. 

opimalla 
parempi kaikille

RIITTA	HIEDANPÄÄ
toiminnanjohtaja,	Dtl
riitta.hiedanpaa@dtl.fi

toiminnanjohtaja
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piispan näkökulma

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT 
SPARRAAJIKSI
– Diakonian paras esikuva on Jeesus, joka kuunteli ja meni keskuste-
lemaan erilaisten ihmisten kanssa, sanoo piispa Björn Vikström.

– Piispantyössä jaksaa kun ymmärtää, ettei 
tee työtä yksin. Tämä ei ole vain minusta 
kiinni, Jumala on kaikessa mukana ja myös 
työtoverit, piispa Björn Vikström sanoo.

E lokuun alun helteissä Suomen toiseksi van-
hin kaupunki Porvoo kuhisee turisteja, jot-
ka etsiytyvät vanhaan kaupunkiin, ulkoilma-

kahviloihin ja vilpoiseen tuomiokirkkoon. Viileää 
on tuomiokapitulin talossakin, jossa töitään aloit-
telee Ahvenanmaalla lomaillut ja päivettynyt piis-
pa Björn Vikström. 

Vaikka isä John ja setä Erik ovat toimineet hiip-
pakunnan korkeimmassa virassa, Vikströmit eivät 
ole varsinaista pappissukua.

– Minäkään en alun alkaen ajatellut teologi-
an opintoja. Eikä asettuminen ehdokkaaksi piis-
panvaaliin ollut suunnitelmissa, kertoo Björn Vik-
ström, jolla on teologin koulutuksen ja väitöskir-
jan ohella taskussaan myös filosofian maisterin pa-
perit.

Aika ajoin on väläytelty, että piispan virat olisi-
vat määräaikaisia. Tämä on ollut piispakaartin vii-
sikymppiselle kuopukselle selvää siitä asti, kun hä-
net asetettiin virkaan vuonna 2009. Muita hän ei 
käy neuvomaan, mutta henkilökohtaisesti määrä-
aikaisuus houkuttelee.

– Kymmenen vuotta tuntuu hyvältä tavoitteel-
ta, minkä jälkeen voisi siirtyä johonkin toiseen teh-
tävään, vaikka kirkkoherraksi. Tietoisuus siitä, ett-
en ole sidottu piispanvirkaan eläkepäiviin saakka, 
antaa vapauden ja rohkeuden toimia parhaani mu-
kaan tulevat vuodet. 

Ei pakolla seurakuntayhtymiin
Toukokuun kirkolliskokouksen pöydällä oli kaksi 
isoa, tulevaisuutta viitoittavaa asiaa, seurakuntara-

kenteen uudistaminen ja virkauudistus, josta käy-
tiin lähetekeskustelu.

– Kova viikko. Parhaan ratkaisun eteen oli pe-
lissä kaikki: omatunto, järki ja tunteet, Björn Vik-
ström myöntää.

Hän oli itse kehittämässä rakennemallia, jos-
sa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhty-
mään, mitä hän piti hyvänä tavoitteena. Äänestyk-
sessä hän kuitenkin painoi ei-nappulaa, kuten piis-
poista myös Samuel Salmi Oulusta.

Seurakuntien solidaarisuutta painottanut uudis-
tusehdotus kaatui äänin 78–31, eikä saanut läpime-
noon tarvittavaa kolmeneljäsosan määräenemmis-
töä.

– Oli monia ristipaineita. Tarpeet eri puolilla 
maata ovat erilaiset. Hylätyssä mallissa seurakun-
nat olisi pakotettu samaan muottiin. Seurakunta-
yhtymiin olisi siirtynyt liikaa valtaa, Vikström sa-
noo. 

Nykymallin kanssa voi puutteineenkin elää. 
Seurakuntaliitoksia on mahdollista tehdä ja mah-
dollisimman kevytrakenteisia yhtymiä perustaa va-
paaehtoisesti. 

Hän kiirehti kokouksessa tekemään esityksen, 
että tuomiokapituleille annetaan oikeus velvoittaa 
seurakuntia tiukassa taloustilanteessa liittymään jo 
olemassa oleviin seurakuntayhtymiin tai perusta-
maan uusia.

Laajennetusta diakonivirasta, jolle piispat oli-
vat jo näyttäneet vihreää valoa, käytiin kokoukses-
sa lähetekeskustelu. Äänestämään päästään mar-
raskuussa.

Diakonian viran ainutlaatuisuutta Vikström ar-
vostaa. Hän ymmärtää hyvin, että diakonian am-
mattilaiset pelkäävät karitatiiivisen työn vesittyvän.   

Sinut hyväksytään
Kirkon kasvatus ja diakonia saavat kansalta jaka-
mattoman kannatuksen, ja rippikoulu on yhä me-
nestystarina vailla vertaa.

– Suuri haaste on antaa lapsille ja nuorille esi-
kuvia kristittynä elämiseen arjessa. Monilla ei täl-
laisia lähiympäristössään ole, Vikström linjaa kir-
kon kasvatustyötä.

Hän antaa tunnustusta nuorisotyölle siitä, että 
se viestittää myönteisellä tavalla suoritus- ja ulko-
näköpaineiden paineissa eläville nuorille: olet hy-
väksytty ja kaunis Jumalan silmissä.

– Tähän armolliseen viestiin pitää edelleen kes-
kittyä.

Siihenkin on suostuminen, että voimavaroilla 
on rajansa.

– Nuorisotyöntekijöiltä ei voi vaatia liikaa. Jos-
kus huonosti voivan nuoren ongelmat ovat sitä 
luokkaa, että hän tarvitsee muualta erikoistuneen 
hoidon.

Diakonian vastuuta laajennettava
Piispa Björn Vikström näkee diakonian Jeesuksen 
opetuksen ytimessä. Diakonia tekee kirkon julis-
tuksesta uskottavaa: uskon ja rakkauden kuuluu 
kulkea käsi kädessä. Lähtökohtana on lähimmäi-
sen tilanne, hätä ja kärsimyksen lieventäminen. 

Myös yhteiskunnan puutteisiin pitää tarttua, 
jotta ne mahdollisuuksien mukaan korjattaisiin.

– Tulee uskaltaa edustaa vastakulttuuria tässä 
maailmassa ja reagoida, kun ihmisarvoa väheksy-
tään tai kohdataan epäoikeudenmukaisuutta.

Lähimmäisenrakkautta hän ei silti ulkoistaisi 
korkeasti koulutetuille diakonian ammattilaisille. 
Diakoninen vastuu kuuluu koko seurakunnalle. 
Diakonia-aatteen levittämisessä tarvitaan entistä 
enemmän joustavuutta ja myös asenteissa on pa-
rantamisen varaa. 

– Vapaaehtoisten vastuuttamisessa diakonian 
tulee päästä nykyistä enemmän sanoista tekoihin, 
kouluttamaan, innostamaan ja koordinoimaan. 
Vähemmän yksinäisiä susia, enemmän aitoa vuo-
rovaikutusta. Olennaista on harkittu ammattilais-
ten ja seurakuntalaisten vastuunjako.

Diakonian ja messun yhteys kasvoi messu-uu-
distuksessa, mutta tehtävää riittää. Ja hyviä asioi-
ta tapahtuu. Joissakin Porvoon hiippakunnan seu-
rakunnissa on palkattu projektityöntekijöitä etsi-
mään ja tukemaan vapaaehtoisia.

– Esimerkiksi Vaasassa ja Helsingissä on tem-
pauksin madallettu kirkon kynnyksiä. Helsingin 
Matteuksen ja Vartiokylän diakoniatyöntekijät ja 
vapaaehtoiset ovat tarjoilleet kahvia ja juttuseuraa 
kirkon kupeella. Samalla ohikulkijoita on rohkais-
tu kirkkoon hiljentymään. 

Olennaista on piispan mukaan vaalia yhteyttä 
kristillisiin juuriin, mistä virtaa motivaatiota jaksa-
miseen.

– On hienoa, jos voimme tehdä diakoniatyötä 
ylpeinä kristillisestä taustastamme. nTE
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KIRKON TALOUSNÄKYMÄT
Keskityn kirjoituksessani kuvaamaan erityisesti vuoden 2016 alusta voimaan tulevia 
kirkolliskokouksen jo toukokuussa päättämiä muutoksia, koska näillä on varsin suuri 
vaikutus seurakuntien talouteen – useimmille positiivisesti, joillekin negatiivisesti.

 M utta ensin perinteinen 
kaavio ”Kirkon suljet-
tu talous 2014”. Ku-

vassa vuoden 2014 eurot ovat 
ensin, vuoden 2013 suluissa. 
Kuvasta huomaamme, että eh-
dottomasti suurin tuloerä kir-
kollisverotulot laskivat vuonna 
2014, osuus yhteisöveron tuotos-
ta sen sijaan kasvoi. Mutta huo-
limatta kirkollisverotulojen las-
kusta vuosi 2014 oli vielä koko-
naisuutena katsoen varsin hyvä 
vuosi ja kuvio tasapainossa.

Valtion korvauksen jakaminen 
seurakunnille
Laki valtion rahoituksesta evan-
kelis-luterilaiselle kirkolle eräi-
siin yhteiskunnallisiin tehtäviin 
(rahoituslaki) tulee voimaan 
vuoden 2016 alussa. Rahoitus-
lain mukaan seurakunnille lailla 
annettuja yhteiskunnallisia teh-
täviä korvataan jatkossa valtion 
talousarviosta maksettavalla ra-
hoituksella ja samalla luovutaan 
seurakuntien yhteisövero-osuu-
desta. Korvattavia yhteiskunnal-

lisia tehtäviä ovat hautaustoimi, 
väestökirjanpitotehtävät sekä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den rakennusten ja irtaimiston 
ylläpito. Kirkon keskusrahastol-
le maksettavan valtion korvauk-
sen suuruus on 114 milj. euroa 
vuonna 2016, tämän lisäksi seu-
rakuntien verotuskustannuksia 
alennetaan noin 6 milj. eurolla.

Käytännössä kirkon keskus-
rahasto saa kuukausittain val-
tiolta korvauksen (114 milj. 
euroa/v, 9,5 milj. euroa/kk).

Kirkon keskusrahasto jakaa 
automaattisesti kuukausittain 
korvausta seurakunnille (107 
milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/
kk). Jako tapahtuu kunnan vä-
kiluvun mukaan siten, että vuo-
den 2016 rahat jaetaan viimeisen 
vahvistetun väkilukutiedon eli ti-
lanteen 31.12.2014 perusteella, 
jolloin korvaus on tämänhetki-
sen Suomen väkiluvun mukaan 
laskettuna n. 19,50 euroa/kun-
nan jäsen/vuosi. Korvauksesta 2 
milj. euroa jää jakamatta ja tämä 
osuus käytetään jäsentietojärjes-
telmä Kirjurin ylläpito- ja kehi-
tystyöhön. Korvauksesta 5 milj. 
euroa käytetään kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiden raken-
nusten ja irtaimiston ylläpitoon. 
Kirkkohallituksen täysistunto 
myöntää hakemuksesta avustuk-
sia tähän tarkoitukseen. 

Kirkon yhteistä toimintaa 
(ks. yllä oleva kuva) rahoitetaan 
seurakuntien maksamalla perus-
maksulla, jonka suuruus on 8,2 
% laskennallisesta kirkollisvero-
tulosta. Kun valtion korvauksen 
jakaminen toteutetaan edellä 
kuvatulla tavalla, perusmaksua 
on mahdollista alentaa vuodes-
ta 2016 alkaen. Kirkolliskoko-
uksen päätöksen mukaan perus-
maksu alenee 8,2 %:sta 7,5 %:iin 
vuonna 2016. Maksun alenemi-
sen taloudellinen vaikutus seu-
rakunnille on n. 4,2 milj. euroa. 
Tämän lisäksi verotuskustan-
nukset alenevat 6,0 milj. euroa. 

Työnantajan eläkemaksu ja 
eläkerahastomaksu
Eläkerahastointi käynnistyi kir-
kossa vuoden 1991 alussa, jol-
loin siirryttiin palkkaperustei-
seen eläkemaksuun ja rahas-
toivaan järjestelmään. Vuodel-
le 1991 kirkolliskokous vahvis-
ti eläkemaksuksi 21,5 %, tämän 
jälkeen eläkemaksua nostet-
tiin vuosittain siten, että vuon-
na 1994 maksu asettui tasolle 
27 %. Seuraava korotus 28 %:iin 
tehtiin vuonna 2012. Vuodes-
ta 1993 alkaen myös työntekijät 
ovat maksaneet eläkemaksua.

Vuonna 2013 eläkerahaston 
kartuttamista ryhdyttiin tehos-
tamaan palkkasummasta riip-
pumattomalla rahoitusmallilla. 
Seurakuntataloudet maksavat 
tällä hetkellä eläkerahastomak-
sua 1,2 % kirkollisverosta, kirk-
kolaissa määritetty katto eläke-
rahastomaksulle on 5 %.

Seuraavassa taulukossa kuva-
taan eläkerahaston kasvu vuo-
desta 1990 alkaen.

Keva tekee vuosittain kirkon 
eläkemenoennusteen, vuoden 
2014 lopussa valmistunut ennus-
te ulottuu vuoteen 2100 saakka. 
Uusimman ennusteen skenaari-
ot ovat seuraavat:

1) Rekrytoidaan vain joka 
toisen vanhuuseläkkeelle siirty-
neen tilalle uusi työntekijä kun-
nes työntekijämäärä on laskenut 
10 000 vakuutettuun. Taso saa-
vutetaan vuonna 2053 (skenaa-
rio 1).

2) Rasitustestinä shokkiske-
naario, jossa vakuutettujen mää-
rän annetaan nopeasti laskea 10 
000 vakuutettuun vuoteen 2030 
mennessä (skenaario 2).

3) Arvioidaan edellisten vuo-
sien välillä tapahtunutta vakuu-
tettujen määrän vähenemistä ja 
jatketaan arvioitua tahtia kun-
nes vakuutettujen määrä on 10 
000. Taso saavutetaan vuonna 
2065 (skenaario 3).

4) Vakioskenaario (skenaa-
rio 0).
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Tärkein vuosittainen tutki-
mustulos on, miten rahaston ar-
vioidaan riittävän vuoteen 2100 
saakka eri skenaarioiden ja re-
aalituotto-odotusten toteutues-
sa. Kirkon eläkerahaston nomi-
naalituotto-odotus on tällä het-
kellä 6 %, mikä vastaa noin 4,3 
%:n reaalituotto-odotusta. Mi-
käli keskimääräinen reaalituotto 
olisi 4,3 % vuoteen 2100 saakka, 
eläkerahasto selviäisi vastuis-
ta skenaarioiden 0,1 ja 3 toteu-
tuessa, mutta ei, mikäli shokkis-
kenaario toteutuu. Reaalituotto-
odotus 4,3 % vaikuttaa kuiten-
kin hyvin haastavalta nykyisessä 
markkinatilanteessa. Kotimai-
silla eläkeyhtiöillä reaalituotto-
odotus on selkeästi alempi kuin 
kirkon eläkerahaston (n. 3,5 %). 
Erityisen ongelmalliseksi tilanne 
muodostuu, jos rahasto ei kasva 
tarkastelun alkujaksolla odotuk-
sien mukaisesti, silloin loppujak-
son tuottotavoitteita on korjatta-
va ylöspäin. Näin ollen eläkera-
haston kartuttamista on syytä te-
hostaa.

Kirkon eläkerahasto on tuot-
tanut vuodesta 1991 alkaen 8,23 
% p.a, reaalituotto 6,39 %. Mi-
käli tuottotaso säilyisi jatkos-
sakin nykytasolla, eläkerahas-
ton koko olisi jo nyt vähintään-
kin riittävän suuri. Mutta valitet-
tavasti historian tuotot eivät ole 
tae tulevasta. 

Yllä olevassa taulukossa ku-
vataan työnantajan eläkemaksu-
ja eri eläkejärjestelmissä vuon-
na 2015. 

Kirkon ja kunnan erilaiset 
eläkemaksut yhteensä ovat sel-

Järjestelmä Työnantajan 
eläkemaksu

Lisäksi

TyEL 17-18 %

Keva 17,20 % Lisäksi perintään varhaiseläke-
menoperusteinen ja eläkemeno-
perusteinen maksu.

Valtio 20,11 % Valtion eläkkeet maksetaan valtion 
budjetista, rahastosiirto VER:stä 
kattaa osan eläkkeistä.

Kirkko 28 % Lisäksi peritään eläkerahastomaksu.

keampi kuin muissa järjestel-
missä. On vaikea ajatella, että 
jollain sektorilla työllistäminen 
olisi näin paljon kalliimpaa kuin 
muilla sektoreilla, joten seura-
kuntatyönantajan eläkemak-
sua alennetaan vuonna 2016  28 
%:sta 24 %:iin. On mahdollista, 
että tämä muutos hidastaa jos-
sain määrin työntekijämäärän 
vähenemistä. Vastaavasti palk-
kasummasta riippumatonta elä-
kerahastomaksua nostetaan 
vuonna 2016  1,2 %:sta 4 %:iin. 
Näiden muutosten seurauksena 
seurakuntien maksamat maksut 
kirkon eläkelaitokselle kasvavat 
noin 5,5 milj. euroa.

Alla olevassa kuvassa esi-
tetään eläketoiminnan tulojen 
(työnantajan ja työntekijän elä-
kemaksut, eläkerahastomak-
su, Työttömyysvakuutusrahas-
ton korvaus) sekä eläketoimin-
nan menojen (maksetut eläk-
keet, Kevalle maksettava hoito-
kulu) erotus. Vielä vuonna 2014 

eläketoiminnan tuloista voitiin 
siirtää eläkerahastoon n. 9 milj. 
euroa. Vuonna 2015 joudutaan 
eläkkeitä rahoittamaan osin si-
joitustoiminnan tuotoilla. Vuon-
na 2016 toteutettavista maksujen 
korotuksista johtuen rahastosiir-
to saattaa tuolloin olla tilapäises-
ti plusmerkkinen.

Ja lopuksi näiden muutosten 
vaikutukset seurakuntien talou-
teen. Seurakuntakohtaiset muu-
tokset ovat osin merkittäviä. 
Kun maksujen muutokset toteu-
tetaan edellä kuvatulla tavalla, 
suurimmat ”voittajat” ja ”häviä-
jät” ovat seuraavat (vuoden 2013 
tiedoin):

”Häviäjät” milj. euroa

Turku -0.5

Vaasa -0,8

Espoo -1,5

Helsinki -3,9

44 kpl

Mutta entäpä tulevaisuus?
Edellä kuvatut rahavirtojen 
muutokset vaikuttavat heikentä-
västi 44 seurakunnan talouteen 
ja parantavat peräti 251 seura-
kunnan tilannetta. Suurin seura-
kuntien välistä taloudellista epä-
tasa-arvoa lisäävä tekijä on ollut 
yhteisövero-osuuden jakamista-
pa. Tämä ongelma poistuu, kun 
siirrytään valtionkorvauksen ja-
kamiseen mallilla euroa/kun-
nan jäsen. Kun tämä muutos on 
toteutettu, tuntuu siltä, että kaik-
ki keinot taloudellisen oikeuden-
mukaisuuden saavuttamiseksi 
koko kirkon tasolla on käytetty.

Edellä kuvattu malli ei kui-
tenkaan poista jäsenten vähe-
nemisen aiheuttamaa haastetta. 
Miten menetellään, jos kirkol-
lisverotulot vähenevät liikaa si-
ten, että talous ei enää ole tasa-
painossa seurakunnissa tai koko 
kirkon tasolla? Tämä on kysy-
mys, jota pohditaan parhaillaan 
kaikkialla. Tämä on myös kysy-
mys, johon ei ole helppoja vas-
tauksia. On vain vaikeita tai vie-
lä vaikeampia. Mutta en epäile 
hetkeäkään, ettemmekö kirkos-
sa selviäisi tästäkin haasteesta. n

keästi korkeammat kuin Ty-
EL-maksut. Näin siksi, että jul-
kiset eläkejärjestelmät rahoitta-
vat näillä maksutuloilla myös 
niin sanottuja lisäeläkkeitä, mi-
tä eläkkeitä yksityiseen TyEL-
järjestelmään ei tässä muodossa 
sisälly. Julkisen järjestelmän lisä-
eläkkeet johtuvat siitä, että aiem-
min näiden järjestelmien eläke-
oikeudet olivat yksityisen puo-
len eläkeoikeuksia selvästi pa-
remmat. 

Kirkkotyönantajan eläke-
maksu on huomattavasti kor-

”Voittajat” milj. euroa

Oulu 1,1

Jyväskylä 0,7

Tampere 0,5

Kuopio 0,5

251  kp l
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ON VAPPU 2015. Opintojen viimeiset 
vaiheet ovat meneillään. Opinnäyte-
työ on palautettu tarkastettavaksi, 
harjoittelu juuri päättynyt. Enää muu-

tama tehtävä jäljellä. Kaapin kahvassa, näkyvällä 
paikalla on henkarissa jo jonkin aikaa 
roikkunut postin tuoma vihreä dia-
koniatyöntekijän paita tsempaten 
opintojen loppusuoralla kohti 
päämäärää, valmistumista.

Kolme ja puoli vuotta ku-
lui lopulta nopeasti, vastahan 
olin aloittelemassa opintoja. 
Kuitenkin noihin vuosiin mahtui 
monenlaista, iloa, surua, uuden 
oppimista, ahdistusta opintojen 
äärellä sekä monia onnistumisia. Koen 
olevani etuoikeutettu, kun sain opiskella 
päiväryhmässä, viimeisessä DIAKin Oulun yksikössä 
alkaneessa. 

Monimuoto-opiskelu olisi omalla kohdallani 
tuonut luultavasti haasteita. Usein mietin lukiosta 
tai ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeak-
ouluun tulleita nuoria, etenkin uudelle paikkakun-
nalle muuttaneita. Minkälaista tukea he mahtavat 
opintoihinsa saada monimuotokoulutuksessa? 
Itselleni luennot ja yhteiset keskustelut sekä ryh-
mätovereiden vertaistuki olivat parasta antia opin-
noissa, harjoittelujaksojen ohessa. 

EHKÄ MIELEENPAINUVIN JAKSO koko opinto-
jen osalta oli vuoden takainen harjoittelujakso 
eteläisessä Afrikassa, Swazimaassa evankelis-luter-

ilaisen kirkon HIV/AIDS-projektissa. Vieraassa kult-
tuurissa sai oppia paljon, myös itsestään. Turhat 
nurinat elintasostamme jäivät sille reissulle, jos nyt 
aiemminkaan kovin paljon olen asioista nurissut. 

Vaikutuksen minuun teki ihmisten ystävällisyys, 
upeat maisemat sekä jumalanpalvelus-

ten eloisuus, mutta myös naisten 
asema ja etenkin maaseudulla 

esiin tuleva köyhyys.

VIIMEISEN OPISKELUVUO-
DEN aikana, tehtävien palau-
tuspäivien ja, no, myös joiden-
kin rästiin jääneiden tehtävien 

painaessa ehdin pohtia useaan 
kertaan, että valmistunkohan ikinä. 

Nyt jälkikäteen voin todeta, että kyllä 
sieltä koulusta ulos pääsee. Edessä ovat 

uudet mielenkiintoiset, jännittävätkin haasteet 
työelämässä. 

Viimeistä vuotta sävyttivät pohdinnat myös 
siitä, olenko valmis sosiaalialalle tai diakoniksi. Ri-
ittääkö lapsuudenkodissa opittu usko kantamaan 
seurakunnan työntekijänä? Toisaalta olen toden-
nut, että jos joskus koen olevani diakonina valmis 
ja kaiken oppinut, on aika vaihtaa työtä. Voiko 
diakoni tulla koskaan työssään täysin valmiiksi? 
Työkokemus tuo varmuutta, mutta ajattelen, että 
työssään valmiiksi itsensä kokeva herkästi muuttuu 
etäiseksi ja yhteys kahden ihmisen, työntekijän ja 
seurakuntalaisen välillä sulkeutuu. Tiettyyn rajaan 
asti siis keskeneräisyys sekä elävä, toisinaan epäi-
leväkin usko on työssä vain siunaus. n

opiskelija

ANNALEENA	PELTONIEMI

annaleena.peltoniemi@gmail.com

Olenko valmis 
sosiaalialalle tai 

diakoniksi?

edunvalvonta

I tä-Suomen hallinto-oikeus 
määräsi 18.6.2015 Kuo-
pion seurakuntayhtymän 
maksamaan korvauksia 

perusteettomista virkasuhteen 
määräaikaisuuksista. Korvauk-
sen suuruus on kahdeksan kuu-
kauden palkka. Seurakunnalla 
ei ollut perusteita nimittää nuo-
risosihteeri toistuvasti peräkkäin 
määräaikaisiin virkasuhteisiin 
1.1.2009–31.8.2013.  

Kuopion seurakuntayhty-
mässä käytiin tuona aikana kes-
kustelua nuorisosihteerin viran 
tarpeellisuudesta. Tänä aikana 
nuorisosihteerin tehtäviä hoi-
taneelle viranhaltijalle oli tehty 
seitsemän eri määräaikaista vir-
kasuhdetta. 

Seurakuntarakenteiden uu-
distaminen ja seurakuntien ta-
louden tasapainottaminen tuo-
vat työpaikoille pohdintaa työn-
tekijämäärän sekä virkojen mää-
rän tarpeellisuudesta.

Kuopiossa talouden tasapai-
nottamisen yhteydessä selvitet-
tiin nuorisosihteerin ja koko yh-
teisen nuorisotyön asemaa ja 
tarpeellisuutta. Kuopion seura-

Nuorisosihteerille 
8 kuukauden korvaus

Kuopion seurakuntayhtymä määrättiin korvaamaan 
perusteettomat määräaikaisuudet.

kuntayhtymän talouden tasapai-
nottamiseksi oli tehty toimen-
piteitä vuodesta 2005 lähtien. 
Vuosina 2010 ja 2011 oli tehty 
myös rakenneselvitys. Tämä sel-
vitystyö johti siihen, että yhtei-
nen kirkkoneuvosto esitti yhtei-
selle valtuustolle nuorisosihtee-
rin viran lakkauttamista. Yhtei-
nen kirkkovaltuusto kuitenkin 
päätti 2.10.2012, ettei nuoriso-
sihteerin virkaa lakkauteta. 

Työnantajalla on kirkkolain 
mukaan oikeus palkata henki-
lö määräaikaiseen suhteeseen, 
jos avoinna olevaan virkasuhtee-
seen kuuluvien tehtävien hoidon 
järjestäminen tai muu tähän rin-
nastettava työnantajan toimin-
taan liittyvä seikka tätä vaatii. 

Hallinto-oikeus korostaa pää-
töksessään, että määräaikaisen 
virkasuhteen käyttäminen on 
vasta toissijainen vaihtoehto työ-
voiman tarpeen ollessa pysyvää. 
Koska vakituinen täyttäminen 
on pääsääntö, ei määräaikaisten 
virkasuhteiden käyttäminen ole 
mahdollista kuin ainoastaan vä-
liaikaisesti. 

Kuopion tapauksessa merkil-
le pantavaa on se, että määräai-
kaisen virkasuhteen käyttämi-
nen ei ole perusteltua, kun seu-
rakunnan päätöksenteko pitkit-
tyy. Määräaikaisuuksia päättäes-
sä seurakuntayhtymä ei ole esit-
tänyt mitään erityistä syytä pää-
töksenteon pitkittymiselle. Töi-
den jatkuminen ja yhteisen kirk-
koneuvoston päätös olla lak-
kauttamatta virkaa osoitti, et-
tä työvoiman tarve on ollut py-
syvää. Päätöksenteon perustee-
ton pitkittyminen ja työvoiman 
tarpeen pysyvyyden perusteella 
hallinto-oikeus arvioi, että seu-
rakuntayhtymällä ei ollut kirk-
kolain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitet-
tua perustetta nuorisosihteerin 
viran määräaikaisuuksille 1.9.–
31.8.2013.

Itä-Suomen hallinto-oikeu-
den tuomio on ensimmäinen 
seurakuntatyönantajalle uuden 
virkalainsäädännön astuttua 
voimaan 1.6.2013. Hallintokan-
ne oli Kirkon Nuorisotyönte-
kijöiden Liiton jäsenen valitus, 
jonka lainopillisessa palvelusta 
vastasi VT Tuula Sillanpää. nTE

KS
TI

 A
R

JA
 L

U
SA

 | 
KU

VA
 S

C
A

N
D

IN
A

V
IA

N
 S

TO
C

K
PH

O
TO

24 DINO 3 | 2015 3 | 2015 DINO 25



TE
KS

TI
 K

A
TA

R
II

N
A

 K
IV

IS
TÖ

  |
 K

U
VA

T 
SC

A
N

D
IN

A
V

IA
N

 S
TO

C
K

PH
O

TO

ammatillista

Henkilöstövähennykset 
kuormittavat 
Heikko työllisyystilanne ja lisääntynyt korkea-
koulutettujen työttömyys näkyvät akavalaisten 
luottamusmiesten arjessa. Yhteistoiminta-
neuvottelujen puutteet lisäävät luottamusmiesten 
paineita. Varsinkin heikko tiedonsaanti kaihertaa.

-

SUUNNITELMISTA LAISTETAAN 

Yhteistoimintalain mukaan työpaikoilla on laadittava vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat. Akavan luottamusmies-
barometrista ilmenee, että lain vaatimus ei toteudu läheskään aina. Puutetta ei sovi vähätellä, sillä suunnittelu auttaisi 
henkilöstöä pitämään yllä ja syventämään ammattitaitoa. Näin vältettäisiin tilanteita, joissa samaan aikaan laitetaan väkeä 
ulos ja rekrytoidaan uusia työntekijöitä.  

YTN:n Teemu Hankamäki uskoo, että hyvin hoidetulla koulutus- ja henkilöstösuunnittelulla voitaisiin vähentää tuotannollis-
taloudellisten yt-neuvotteluiden tarvetta. 

Akavan Maria Löfgrenin mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laiminlyöntiin on mietitty sanktioita. Ne sopivat 
kuitenkin huonosti yhteistoiminnan henkeen. Ainakin Irtisanomistilanteissa voitaisiin silti arvioida, onko henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmat tehty asianmukaisesti. Jos ne eivät kuulu työpaikan normaaliin toimintaan, yt-neuvotteluiden kestoa 
voitaisiin pidentää. 

– Työntekijöiden edustajille an-
netaan vain minimitiedot, ja ne-
kin vasta väännön jälkeen, yksi 
luottamusmies purkautuu Aka-
van kyselytutkimuksessa.

Akava toteutti luottamus-
miesten kokemuksia ja näke-
myksiä kartoittavan barometrin 
nyt ensimmäistä kertaa. Tulok-
set antavat aihetta pohtia yt-lain 
remontointia.  

Luottamusmiesbarometri 
osoittaa, että yli puolet yksityi-
sen sektorin luottamusmiehis-
tä joutuu hoitamaan irtisano-
mis- ja lomautustilanteita. Val-
tion ja kuntien luottamusmiehil-
le on tuttua, että väki vähenee, 
kun eläkkeelle jäävien tilalle ei 
palkata ketään eikä määräaikai-
sia vakinaisteta. 

Akavan johtaja Maria Löf-
gren yllättyi yksityisen sektorin 
irtisanomistilanteiden yleisyy-
destä. Tutkimus näytti, että aka-
valaisten luottamusmiesten edus-
tamiin aloihin ja työntekijöihin 

kohdistuu irtisanomisia ounas-
teltuakin enemmän. Luottamus-
miesten mahdollisuudet vaikut-
taa irtisanomisten vaihtoehtoi-
hin ja henkilöstön asemaan liit-
tyvään suunnitteluun ovat puut-
teelliset.

– Jos henkilöstöedustaja otet-
taisiin kaikilla aloilla, myös so-
pimuksettomilla, vakavasti mu-
kaan yhteistoimintaan, eivät irti-
sanomiset olisi yhtä yleisiä, Löf-
gren toteaa.

Hän ennakoi, ettei julkinen 
sektorikaan välty irtisanomisaal-
loilta. 

– Pahoin pelkään että julki-
sella sektorilla on nähty vasta 
alku. Irtisanomiset lisääntyvät 
sielläkin. 

Sanelu ei ole yhteistoimintaa 
Ylemmät toimihenkilöt YTN:n 
pääsihteeri Teemu Hankamä-
ki kiinnittää huomion siihen, et-
tä luottamushenkilöt ovat tyyty-

mättömiä neuvotteluprosessiin. 
Hänestä tapa toteuttaa tuotan-
nollis-taloudellisia yhteistoimin-
taneuvotteluja on lähtökohtai-
sesti epätasapainoinen.

– Yt-neuvottelut ovat nyt 
enimmäkseen yksipuolista sa-
nelua. Ei se ole yhteistoimintaa, 
Hankamäki kiteyttää. 

Neuvottelujärjestön pääsih-
teeri tarkastelee yhteistoimin-
nan toteutumista myös paikal-
lisen sopimisen näkökulmasta.  
Paikallinen neuvottelu ja sopi-
minen ovat välineitä, joilla voi-
taisiin parantaa yritysten elinkel-
poisuutta ja tuottavuutta. Mutta 
huonosti toteutetut tuotannollis-
taloudelliset yt-neuvottelut rasit-
tavat paikallisen sopimisen mah-
dollisuuksia.

Hankamäen mielestä yt-laki 
olisi remontin tarpeessa.

– Neuvottelumekanismeja pi-
täisi muokata niin, että ne edis-
täisivät neuvottelutasapainoa ja 
aitoa neuvottelua.

Lisää ymmärrystä 
neuvottelupöytiin 
Hankamäki peräänkuuluttaa li-
sää ymmärrystä neuvottelupöy-
dän molemmille puolille. Eikä 
kyse ole vain tietopohjasta. Työ-
lain tuntemus ei riitä. Tarvitaan 
kykyä neuvotella ja ymmärtää 
neuvotteluprosessia. 

– Neuvottelutasapainon ja 
luottamuksen kannalta on oleel-
lista, että luottamusmies ja hen-
kilöstö ymmärtävät asioiden 
taustat ja sen, mihin tulisi pyr-
kiä ja miksi. 

Yksi konkreettinen ongelma 
on, että luottamusmiehet saat-
tavat edustaa jopa satoja työn-
tekijöitä, jotka vielä työskente-
levät eri työpaikoilla. Tilanne 
on mahdoton pelkästään ajan-
käytön kannalta, kun ylempi-
en toimihenkilöiden luottamus-

mies hoitaa tehtävää oman toi-
men ohella. 

– Monet mittarit näyttävät, 
että luottamusmiesten kuor-
mitus on ainakin ajoittain liian 
suuri. Jossain kulkee raja, kuin-
ka monta henkilöä voi edustaa. 

Hankamäkeä ei yllätä, et-
tä yksityisen ja julkisen sekto-
rin luottamusmiehet painiskele-
vat erilaisten kysymysten kans-
sa, sillä yritysten ja julkishallin-
non lähtökohdat ja pyrkimykset 
eroavat. Julkinen sektori yrittää 
pitää henkilöstökulut aisoissa 
säästöpaineiden vuoksi. Yrityk-
set puolestaan reagoivat globaa-
liin talouskehitykseen ja kulutus-
kysyntään. 

– Olisi kaikkien etu, että vien-
ti lähtisi liikkeelle. Viennin kas-
vu kohentaisi muitakin kuin 
vientialoja. n

AKAVAN LUOTTAMUSMIESBAROMETRI

• Kysely akavalaisille luottamusmiehille
• Kysely tehtiin tammikuussa 2015
• Sähköinen kysely toimitettiin 2 139 

vastaanottajalle
• Vastaanottajat edustavat noin 
 168 300 henkilöä
• Kyselyyn vastasi 835 luottamusmiestä 

(39 % vastaanottajista)
• Tulokset julkistettiin 18.5.2015
• Kysely aiotaan toistaa kahden 
 vuoden välein
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LÄHTEET JA LISÄTIEDOT: 
Työturvallisuuskeskus TTK, tyoturva.fi 
Saatavana julkaisu Työhyvinvoinnin portaat 
ja Työhyvinvoinnin portaat -työkirja. 
Työturvallisuuskeskus järjestää Työhyvinvoinnin 
portaat -kursseja.

NÄIN VÄLITÄT HYVÄÄ: 

• ohjelmoi ajattelusi yhteistyöhön
• kurkota kohti työyhteisösi jäseniä
• käytä intuitiotasi
• hiljenny, keskity, kuuntele
• vahvista itseluottamustasi
• pistä itsesi likoon
• ole reilu
• ylläpidä ammatillista osaamistasi
• kehitä kuuntelu- ja 

keskustelutaitojasi
• puutu aktiivisesti asioihin, jotka 

estävät tai haittaavat työn 
hoitamista

• puhu asiat suoraan sille, jota asia 
koskee

• kanna vastuusi tavoitteiden 
toteutumisesta

• noudata yhdessä sovittuja 
pelisääntöjä.

HYVÄN TYÖILMAPIIRIN PIIRTEITÄ:
• hyvät esimies-alaissuhteet
• hyvät käytöstavat
• hyvä tiedonkulku
• kehitys- ja etenemis-
 mahdollisuudet
• kohtuullinen työkuormitus
• oikeudenmukainen palaute, palkka 

ja palkitseminen
• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja 

niiden toteutuminen
• selkeä työnjako
• tiedonkulku ja -saanti
• työn virikkeellisyys
• työn ja yksityiselämän 

yhteensovittamiseen 
 liittyvät joustot
• työrauha
• vaikutus- ja 

osallistumismahdollisuudet
• yhteiset päämäärät
• yhteiset arvot ja yrityskulttuuri
• yhteisöllisyys ja yhteishenki
• yhteiset tavoitteet ja oman työn 

merkityksen ymmärtäminen
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työkyky

VIISI PORRASTA 
TYÖHYVINVOINTIIN: 
YHTEISÖLLISYYDEN 
TARPEET

Tänä vuonna Työkyky-palstalla esitellään 
Työturvallisuuskeskuksen kehittämää 
Työhyvinvoinnin portaat -mallia. Malli 
pohjautuu Abraham Maslowin 1940-luvulla 
kehittämään ihmisen motivaatio- ja 
tarvehierarkiateoriaan. Lisäksi malliin on 
hyödynnetty muita jo olemassa olevia 
työhyvinvointimalleja ja -teorioita. 

Työhyvinvoinnin viisi porrasta ovat 
psykofysiologiset perustarpeet, 
turvallisuuden tarve, liittymisen 
tarve, arvostuksen tarve ja itsensä 
toteuttamisen tarve. Kolmannessa osassa 
esitellään kolmas porras: työhyvinvoinnin 
yhteisöllisyyden tarpeet. 

Kolmas työhyvinvoinnin tarve-
hierarkian taso liittyy ihmisen 
sosiaalisuuteen: jos psykofyysi-
set ja turvallisuuden tarpeet ovat 
riittävän hyvin tyydytetyt, ihmi-
sen tarve rakkauteen, kiintymyk-
seen ja yhteenkuuluvuuteen ak-
tivoituu. Iso osa ihmissuhteista 
toteutuu työpaikalla, ja niillä on 
suuri vaikutus työilmapiiriin. 

Työnantajan tehtävänä on 
huolehtia siitä, että työyhteisön 
ja johtamisen perusperiaate on 
yhteisöllisyyden ja hyvän työil-
mapiirin edistäminen. Työnteki-

jän tehtävänä taas on suhtautua 
joustavasti työtovereihin, hyväk-
syä erilaisuutta sekä olla avoin 
kehitykselle. Yhteisöllisyyden 
toteutumista työpaikalla voi-
daan arvioida erilaisin työtyyty-
väisyys-, työilmapiiri- ja työyh-
teisön toimivuuskyselyin.

Yhteisöllisyys on kykyä 
yhteistyöhön
Jotta yhteisöllisyyden tarpeet 
tyydyttyisivät ja työntekijä voi-
si hyvin, ihmissuhteiden on toi-
mittava hänen kannaltaan tyy-
dyttävällä tavalla. Yhteisöllisyy-
den tarpeen kohdalla ollaan te-
kemisissä niiden asioiden kans-
sa, jotka parhaimmillaan saat-
tavat työyhteisön positiiviseen 
flow-tilaan ja pahimmillaan tu-
lehduttavat työilmapiirin mah-
dottomaksi. 

Ihmisen itsetunto muodostuu 
ja vahvistuu yhteisöllisesti, suh-
teessa toisiin ihmisiin ja positii-
vinen palaute ravitsee sitä. Hy-
vässä yhteisössä yksilö ja hänen 
persoonallisuutensa ja työpa-
noksensa kukoistavat. Ihmissuh-
teet työssä ovat oleellinen osa 
työmotivaatiota, työn tuloksel-
lisuutta ja työhyvinvointia. Jo-

kaisella on työ-
yhteisössä rooli 
omana itsenään, osana 
yhteisöä. 

Yhteisöllisyys on luottamusta
Hyvä ja toimiva työyhteisö, jos-
sa yhteisöllisyys kasvaa ja kehit-
tyy, rakentuu luottamuksen va-
raan. Luottamus mahdollistaa 
avoimuuden, ja avoimuus taas 
näkyy vuorovaikutuksen mää-
rässä ja laadussa. Yhteiset koko-
ukset ja se, miten ne hoidetaan, 
ovat hyviä yhteisöllisyyden mit-
tareita. Ihmiset kaipaavat avoin-
ta tietoa itseään ja työtään kos-
kevista asioista ja haluavat myös 
vaikuttaa päätöksentekoon. 

Toisiinsa luottava ja avoin 
työyhteisö pystyy hyväksymään 
myös erilaiset ja monikulttuuri-
set työntekijät ja saamaan kai-
kista parhaat puolet käyttöön. 
Toimiva työyhteisö on enem-
män kuin osiensa summa.

Yhteisöllisyydestä 
huolehtiminen on jokaisen 
tehtävä
On tärkeää, että koko työyhteisö 
on sitoutunut työn ja työilmapii-

rin kehittämi-
seen. Epäkohdat 

pitäisi pyrkiä poistamaan 
mahdollisimman nopeasti ja 
ryhtyä toimiin työolojen paran-
tamiseksi. Turhan usein konflik-
tit ovat seurausta väärinkäsityk-
sistä tai tiedon puutteesta. Jo-
kainen yksilö voi itse oleellisesti 
vaikuttaa työyhteisön ongelma-
tilanteiden ratkaisuun ja niiden 
ennaltaehkäisyyn sekä hyvän 
työilmapiirin ylläpitämiseen.

Työn tuloksellisuutta ei rat-
kaista ainoastaan työprosesseja 
tehostamalla. Työn todellinen 
arvo syntyy vuorovaikutustilan-
teissa ja keskusteluissa. Niinpä 
hyvät ryhmätyö- ja vuorovaiku-
tustaidot ovat tärkeitä. Johtami-
sen haasteena on ymmärtää ih-
misten välisten suhteiden vaiku-
tus työn tuloksiin ja ohjata vuo-
rovaikutusta haluttuun suun-
taan.

Voiko työyhteisössä puhua 
rakkaudesta?
Yhteisöllisyys on välittämistä 
toisista: rakkautta, myötätun-
toa, huolenpitoa, empatiaa, loh-
dutusta ja henkisyyttä. Näitä 
voi olla myös työpaikalla, vaik-

ka työpaikka ei olekaan olemas-
sa näiden tarpeiden tyydyttämis-
tä varten. 

Toisista välittäminen työ-
paikalla tukee perustehtävästä 
suoriutumista. Välittäminen on 
myös hyvää johtajuutta: johta-
jilta ja lähiesimiehiltä odotetaan 
aitoa huolenpitoa ihmisiä ja ym-
päristöä kohtaan. 

Välittävä johtaja kannustaa 
myös alaisia välittämään ja iloit-
semaan erilaisuuden rikkaudes-
ta.
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luottamusmiesvaalit

HIENO NÄKÖALAPAIKKA

Luottamusmiehen tehtävään kasvaa vähitellen. Yksin ei tarvitse jäädä, 
koska liitot (Dtl, KNT ja neuvottelujärjestö JUKO) tukevat tehtävässä. 
Kaksi luottamusmiestä kertoo, minkälaista työ on.
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E nsimmäistä luottamusmieskauttaan päättele-
vä Joutsan seurakunnan diakoni Heidi Kar-
vinen on päässyt seuraamaan läheltä työelä-

män arkea. 
– Pienessä seurakunnassa on helpompi nähdä, 

mihin mennään, kuin isossa. 
Luottamusmiehen työhön on kuulunut paljon 

ennakointia ja verkostoitumista.
– Olemme ottaneet kantaa rakennemuutoksiin 

ja neuvotelleet niistä. Teemme yhteistyötä talous-
toimiston ja kirkkoherrankin kanssa. Tavoite on, 
että asiat eivät pääsisi tulehtumaan.

Ennaltaehkäisevää toimintaa auttaa hyvä ja 
ajantasainen tiedottaminen.

– Tiedonkulkua työpaikalla voi aina kehittää. 
Liitosta saa tietoa hyvissä ajoin, mistä annan kii-
tosta. 

Nuorisotyönohjaaja Timo Lampi edustaa kon-
karia luottamusmiehen tehtävässä. 13 vuotta on jo 
takana. Lampi oli aktiivisesti mukana jo KNT:n 
opiskelijajaoksessa, ja oli luontevaa jatkaa myös 
työelämässä.

– Hommat pitää jonkun hoitaa, ja miksen se 
voisi olla minä. Luottamusmiehen työ on hieno 
näköalapaikka. Työssä tulee tutuksi koko seura-
kunnan toiminta.

Miettii, pohtii, kirjoittaa
Luottamusmiehen työtä värittävät erinäiset neuvot-
telut ja valmistelut. Hän edustaa JUKOn jäsenyh-
distyksiin ja niiden alayhdistyksiin järjestäytynei-
tä työntekijöitä ja on näiden puolella. Sekä Karvi-
nen että Lampi korostavat KirVESTESin eli kirkon 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen tuntemista. 

– Jos tulee muutoksia tai ongelmatilanteita, jou-
tuu katsomaan, miten työntekijän ja seurakunnan 
tarpeet kohtaavat. Työ on palapelin rakentamista, 
Karvinen kuvaa.

– Kaikista ikävintä on, jos joutuu sanomaan 
työntekijälle, että työnantaja on oikeassa. Työn-
tekijä on näissä asioissa usein tunteella mukana, 
Lampi toteaa.

Ongelmat voivat pulpahtaa pintaan silloin kun 
niitä vähiten odottaa. 

– Työn yksi rasitustekijä on päivystysluonne. 
Koskaan ei tiedä, milloin soi puhelin. Hätä voi tul-
la kesken kiireisen työtilanteen. Keissin selvittä-
minen oman toimen ohella saattaa viedä viikko-
ja, Lampi kertoo.

Myös Karvinen sanoo, että on raskasta, jos on 
paljon selvitettäviä asioita.

– Pitää miettiä, pohtia ja kirjoittaa. Onneksi 
muilta luottamusmiehiltä saa usein vertaistukea ja 
voi jakaa ajatuksia.

Koppava ja ylimielinen
Lampi kertoo eräästä tapauksesta, josta luottamus-
miehelle jäi hyvä mieli.

– Sain suurimmaksi osaksi tavoitteet läpi vuon-
na 2006 palkkausjärjestelmäuudistuksessa, jo-
ka otettiin käyttöön 1.10.2007. Tämä oli kaikki-
aan vuoden prosessi. Mukaan mahtui myös sellai-
nen toinen tapaus, että minut poistettiin kerran yh-
destä kokouksestakin. Vaikka se oli väärin, säily-
tin malttini.

Edustettavat eivät läheskään aina tiedä, mitä ku-
lisseissa tapahtuu ja mitä kaikkea on meneillään. 

– On paljon näkymätöntä työtä, kuten liitolta 
tiedotettua ennakkovaikuttamista tai lakimiesten 
kanssa käynnissä olevia prosesseja. Kirjoitettu ja 
tehty taustatyö ei näy muille, vasta valmis tuotos 
on näkyvää, Karvinen kertoo.

Työn varjopuoliin Lampi lukee sen, että kiitos 
on välillä tiukassa, jos saadaan ”vain” jotain pieniä 
asioita eteenpäin. 

– Luottamusmiehellä on paljon valmistelus-
sa asioita, joista kaikista ei voi edes puhua. Sil-
loin joku voi ajatella, onpas tuo koppava ja ylimie-
linen. Mutta jos työnantaja menettää luottamuk-
sen luottamusmieheen, pelimerkit loppuvat, pai-
nottaa Lampi.

Lappeenrannan malli
Akavan luottamusmiesbarometrin (2015) mukaan 
henkilöstövähennykset kuormittavat luottamus-
miehiä. Valtion ja kuntien luottamusmiehille on 
tuttua, että väki vähenee, kun eläkkeelle jäävien ti-
lalle ei palkata ketään eikä määräaikaisia vakinais-
teta. Akava toteutti luottamusmiesten kokemuksia 
ja näkemyksiä kartoittavan barometrin nyt ensim-
mäistä kertaa. Tulokset antavat aihetta pohtia yh-
teistoimintalain remontointia.

Timo Lampi löytää myös kehitettävää yhteistoi-
mintasopimuksesta. 

– Kun on kyseessä sopimus eikä laki, työnanta-
ja voi tehdä mitä huvittaa, mutta saa siitä vain noo-
tin. Kirkkoherran valta on ihan järjetön suhteessa 
työntekijään.

Tulevaisuudessa siintää kuitenkin valo Lap-
peenrannassa. Lampi kertoo, että papisto uudis-
tuu ja entisiä luottamusmiehiä on tulossa kirkko-
herroiksi.

– Nämä tekevät seurakuntatyötä sydämellään ja 
ymmärtävät sitä. Olemme menossa hyvään suun-
taan.

Diakoni Heidi Karvinen on kotoisin pääkaupunkiseudulta. Hän työskentelee Joutsan seurakunnassa. 
– Maaseutuympäristö on toisentyyppinen kuin kaupunki. Minulla on laaja-alainen työnkuva, joka ei 
ole niin sektoroitunut kuin kaupungissa. 
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Rohkea, rauhallinen, neuvottelukyinen
Jos työnantajalta heruukin välillä nihkeästi tietoa 
luottamusmiehille, liitot tukevat aktiivisesti omi-
aan.

– Hyviä koulutuksia on järjestetty paljon, ja 
niissä on käyty läpi erilaisia keissejä. Näin tietää, 
missä mennään valtakunnallisesti, ja näkee koko 
kirjon. Verkostoituminen muiden luottamusmies-
ten kanssa takaa sen, että ei tarvitse jäädä asioitten 
kanssa yksin, Karvinen summaa.

Hän korostaa, että on matala kynnys puhua il-
miöstä ja tuoda ammattiasioita tutuksi muillekin 
kuin työntekijöille.

– Luottamusmiehen pitää olla rohkea ja kiin-
nostunut asioista. Hän tahtoo vaikuttaa ja tarttua 
epäkohtiin. Minusta olisi hyvä, jos luottamusmie-
hen työtä voisi kierrättää, jotta samat henkilöt ei-
vät aina hoitaisi asioita. Toivon työhön jatkumoa, 
jossa vanhat neuvovat uusia. Tehtävään sopii aktii-
vinen ihminen, joka jaksaa perehtyä asioihin ja ot-
taa selvää.

Lampi listaa hyvän luottamusmiehen ominai-
suuksia näin: jämäkkä, rauhallinen ja neuvottelu-
kykyinen.

– Maltti täytyy säilyttää kaikissa tilanteissa. 

Nuorisotyönohjaaja Timo Lampi tekee Lappeenrannan seurakuntayhtymässä Sammonlahden seura-
kunnassa rippikoulu- ja nuorisotyötä. – Olen ollut Lappeenrannassa töissä 15 vuotta. Parhaillaan on
toinen virka menossa.

Luottamusmiesvaalit järjestetään uudistetun JUKOn kirkon sektorin vaaliohjeen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä.

Hän rohkaisee lähtemään ehdolle luottamus-
mieheksi, jos se vähänkään kiinnostaa. Kausi kes-
tää vain kolme vuotta. n

LUOTTAMUSMIEHEN 
TEHTÄVÄT
Luottamusmies valvoo virka- ja työehtosopimuksen 
noudattamista ja osallistuu paikalliseen neuvottelu- ja 
sopimustoimintaan. Jäsenet voivat kääntyä paikallisen 
luottamusmiehen puoleen palkkausta ja palvelussuhteen 
ehtoja koskevissa asioissa.

Luottamusmiehiä valitaan
* yksi, jos seurakunnassa on jukolaisia 5
* kaksi, jos jukolaisia on 35
* kolme, jos jukolaisia on vähintään 65.

Silloin valitaan yhteinen pääsopijajärjestöjen lm-mies, jos jär-
jestöillä on yhteensä vähintään 5 jäsentä. Uudet luottamus-
miehet aloittavat toimintansa 2016. Toimikausi kestää 3 vuotta.

Rannal la

aavistus  syksystä

laskevan auringon
vär jätessä  ta ivaan

miet in  e lämääni 
ja  kuolemaani
mennyttä päivää

valoja 
ja  var jo ja
loputtomia l i ikkeitä

veden kalvol la
ja  p i lv iverhoissa

aavistus  ikuisuudesta
koko elämä läsnä 
tässä  ja  nyt .
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% tavoitteen kilpailukykyloikan 
saavuttamiseksi työajan pidentä-
mistä sadalla tunnilla vuodessa, 
oli kysyttävä kaksi olennaista ky-
symystä. Mitä työajan pidentä-
minen tarkoittaa työajattomassa 
työssä? Miten hengellisen työn-
tekijöiden työajan pidentää Suo-
men kilpailukykyä? Työajatto-
man työaikaa voi pidentää vuo-
sitasolla vain vähentämällä lo-
ma-ja vapaapäiviä. Toiseksi kir-
kon työntekijöiden työajan lisää-
misellä ei lisätä vientituotteiden 
kilpailukykyä. 

Puhtaasti kirkon työnteki-
jöiden näkökulmasta katsottu-
na yhteiskuntasopimuksen rau-
keamisella ei ole suurta merki-
tystä. Maan hallitus tulee pyrki-
mään tavoitteeseen toista kaut-
ta. Palkkakustannusten pienen-
nystavoitteesta ei ole luovut-
tu vaan hallitus esittämään uu-
det keinot ja niissä neuvotteluis-
sa ei ole mukana palkansaaja-
järjestöt. Kun esitys tulee sisäl-
tämään työelämäheikennyksiä, 
niissä kuullaan palkansaajajär-
jestöjä, mutta päätöksen tekoon 
ne eivät vaikuta. Tämän vuoksi 
Akava olisi halunnut jatkaa neu-
votteluita. n

Kirjoitettu 28.8.2015.
 

AJANKOHTAISTA NEUVOTTELUISTA

V uoden 2016 palkka-
neuvottelut ovat vie-
lä kirkon sektorilla 
kesken. Neuvottelu-

jen takaraja on 29.9.2015. Työ-
markkinaosapuolet pääsivät 
15.6.2015 neuvottelutulokseen 
työllisyys- ja kasvusopimuksen 
jatkosta yhdellä vuodella. Rat-
kaisu nostaisi palkkoja 16 euroa 
kuukaudessa kuitenkin vähin-
tään 0,43 prosenttia. Kirkon sek-
torin neuvottelutilanteen tekee 
haasteelliseksi se, että elokuus-
sa 2013 syntyneen työllisyys-ja 
kasvusopimuksen allekirjoitus-
pöytäkirjassa on sovittu, että 
vuoden 2016 palkantarkistukset 
kohdennetaan harkinnanvarai-
seen palkanosaan. Työmarkkina-
osapuolten kesäkuun neuvottelu-
tulos on kuitenkin luonteeltaan 
yleiskorotus. Harkinnanvarainen 
palkanosa on käytössä vain joka 
neljässä seurakunnassa.

Yhteiskuntasopimuksen kaa-
tuminen oli pettymys Akavalle 
ja sen jäsenliitoille. Yhteiskunta-
sopimusta koskevat neuvottelut 
kariutuivat siihen, ettei päästy 
yhteisymmärrykseen mistä neu-
votellaan. Työmarkkinaosapuol-
ten neuvottelutoiminnassa jokai-
nen järjestö on itsenäinen toimi-TE
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ja. Maan hallitus ei neuvottelu-
osapuoli vaan se voi omalla toi-
minnallaan mm. veroratkaisul-
laan tukea neuvottelutoimin-
taa. Työmarkkinoilla neuvotte-
lutuloksen syntyminen edellyt-
tää, että jokaisen neuvottelutoi-
mintaan osallistuvan tulee se hy-
väksyä. Yhteiskuntasopimusta 
koskenut neuvotteluyritys päät-
tyi siihen, että SAK ilmoitti, et-
tei se lähde neuvottelemaan ti-
lanteessa, jossa maan hallitus on 
osoittanut neuvottelutuloksen 5 
% palkan alennuksen. 

Palkansaajajärjestöille vai-
keinta oli se, että maan halli-
tus antaa työmarkkinaneuvotte-
lijoille tehtävän saada työnteki-
jöiden palkkakustannuksia pie-
nennettyä 5 % vuositasolla. Tä-
mä tavoite on kirjattu hallitus-
ohjelmaan ja liittyy maan kil-
pailukyvyn heikkenemiseen. 5 
% yksikkötyökustannusten leik-
kaamisella olisi ollut 0,5% vai-
kutus kestävyysvajeen pienentä-
misessä. 

Maan hallituksella ei ole kui-
tenkaan realistista käsitystä sii-
tä miten työmarkkinat toimivat 
ja miten erilaisia työaika-ja so-
pimusjärjestelmiä on olemassa. 
Kun pääministeri Sipilä esille 5 

3 kysymystä

•  Merkkaan ajoissa vapaa-
päivät, tärkeät tilanteet ja 
suunnitteluajat kalenterista. 
Työn ennakoimista on mie-
lestäni myös itsestään huo-
lehtiminen: kuntoilu, ter-
veellinen ruokavalio, elä-
mäntavat. 

•   Ei ole. 
•  Matkavakuutusta. A-
 lomien kautta olen saanut 

mökin ja lomatukea. Sisu-
päivillä olen ollut. Kirkko-
päivien aikaan olen aina ol-
lut Dtl:n tarjoamalla ate-

 rialla. Lisäksi osallistun 
osaston vuosittaisiin ko-
koontumisiin aina, kun 

 voin. 

• Vuosisuunnittelulla. Suun-
nittelen leirit, tapahtumat ja 
ruuhkahuiput siten, että ne 
eivät menisi valmisteluineen 
aivan päällekkäin ja aikaa 
jäisi muuhunkin kuin työ-
hön.

• Ei ole.
•  Luen lehteä. Olen käynyt 

osaston kokouksissa ja vir-
kistyspäivissä. Kerran olen 
soittanut liiton lakimiehelle.

•  Kevät-kesä-syksy-kausisuun-
nittelu auttaa ennakoimaan, 
sekä ajoissa tehty työ- ja 
vapaa-aikasuunnittelu. Va-
raan riittävästi valmistelu- 
ja suunnitteluaikaa ja pidän 
työkalut kunnossa.

• En tiedä.
•  Matkavakuutusta. Dino-leh-

teä luen ja tuetulla lomal-
la on joskus perheenä oltu. 
Hotelleissa ja laivoilla, jos 
muistan, niin tsekkaan, saa-
ko alennusta.

1.
Miten ennakoit työtäsi?

2.
Onko seurakunnassasi käsitelty 

Työelämä 2020 -hanketta?

3.
Mitä liiton etuja käytät?

Johanna Korpela
perhetyönohjaaja
Espoonlahden seurakunta

ajankohtaista neuvotteluista

Vuoden 2015 palkantarkistukset ovat tulleet voimaan 1.8.2015. 
Viranhaltijan elokuun palkkaan tulee työllisyys- ja kasvusopimuksen 
mukainen 0,4 % palkankorotus peruspalkkaan. 

Tiina Taavitsainen
nuorisotyönohjaaja
Varkauden seurakunta

Seija Saari
diakoni
Seinäjoen alueseurakunta
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MARKETTA	

LAHDENMAA

diakonissa,	

Sastamalan	seurakunta

marketta.lahdenmaa@evl.fi

Kaksi viikkoa 
on lyhyt aika 
ehkä minulle, 

mutta ikuisuus 
toiselle.

TOISEN IHMISEN KOHTAAMINEN on ihmi-
syyttä syvimmillään. Jokainen meistä ymmär-
tää kohtaamisen omalla tavallaan. Ihminen, 

joka on saanut lämpimän hymyn, lohduttavan kos-
ketuksen, on tullut kohdatuksi. Toiselle se ei ehkä 
olisi riittänyt. Kappaleen matkaa vierellä kulkemista, 
asioiden puntarointia ja pohtimista, olisi ol-
lut tarpeeksi.

Ihminen kohtaa Jumalan ja lä-
himmäisen ollessaan yhteydessä 
seurakuntaan. Oman elämän 
todellisuus saa uusia näkökul-
mia. Kohtaaminen tapahtuu 
siellä, missä ihmiset liikkuvat, 
viettävät omaa elämäänsä ja 
arkeaan. Oman tarinan jaka-
minen tuo lähelle, synnyttää 
luottamusta. 

KYSE EI OLE SIITÄ, MIKÄ ON RIIT-
TÄVÄSTI tai mikä on tarpeeksi. Kyse on sii-
tä, onko meillä aikaa kohdata ihminen. Hänen huo-
lensa, surunsa, ongelmansa, ilonsa ja arjen kysymyk-
sensä. Onko meillä aikaa ja onko meillä rohkeutta 
mennä siihen tiettömään maastoon, joka voi olla 
täynnä yllätyksiä? Diakoniatyöntekijänä minulla on 
ollut, on ja tulee aina olemaan tärkeää se, että mi-
nulla on aikaa ihmiselle. Mikään syy ei ole tarpeeksi 
hyvä, ei lähimaillekaan, sanoa, en ehdi, mutta kah-
den viikon päästä olisi aikaa. Kaksi viikkoa on lyhyt 
aika ehkä minulle, mutta ikuisuus toiselle.

Minä olen ollut siinä onnellisessa asemassa, että 
olen saanut kohdata ihmisen, jolla oli aikaa. Hänel-

lä oli aikaa kuunnella itkuni, tuskani, ja minä tunsin 
tulleeni kohdatuksi ihmisenä. En sosiaalityöntekijän 
asiakkaana tai diakoniatyöntekijän tilastona, vaan ih-
misenä. Se jätti lähtemättömän jäljen, ja sitä haluan 
itsekin jakaa.

Ihminen on tärkein. Lämmin sana, arka koske-
tus, halaus, se on enemmän kuin matkalau-

kullinen kultaa. Kulta himmenee, arvo 
romahtaa, mutta ihmisyyden syvin 

olemus, toisten kohtaaminen, on 
arvo, joka ei ole pörssiin sidottu 
eikä tilastoon merkitty.

Rakkauden kaksoiskäsky 
kehottaa meitä rakastamaa 
Jumalaa yli kaiken ja lähim-
mäistämme kuin itseämme. 

Mitä siihen enää voi lisätä!

SIELLÄ MISSÄ MURRETAAN 
LEIPÄÄ,

siellä missä osaton
tulee osalliseksi
siellä Sinun läsnäolosi
on tullut todeksi.
Siellä missä käsi tarttuu käteen
ja lämpö virtaa
ihmisestä toiseen,
siellä Sinä olet.
Siellä missä Sinä olet,
ei vaadita, pyydetä eikä
arvioida,
siellä rakastetaan sellaisena. n

Luottamusmieskoulutukset
1.–2.10.  KNT:n, Dtl:n ja AKIn yhteinen kurssi.

Kirkolliskokous Turussa
Kirkolliskokous Turussa kristillisellä opistolla 3.–6.11.2015. 
Kirkolliskokoukseen voi tulla salin takaosaan seuraamaan päätöksentekoa. 
Asialistalla muun muassa diakonivirka.

KNT:n jäsentapaamisia
29.–30.9.  Nuorisotyön syysseminaari Katinkulta, Vuokatti, Kuopion hpk
31.10. OuluGospelissa
14.11.  Maata Näkyvissä -festareilla

Sisupäivät Dtl:n jäsenille 2015 
9.11.  Lohja, Tytyrin kaivos
12.11.  Kalajoki, Kylpylä
16.11.  Vantaa, Flamingo
19.11.  Lappeenranta, Holiday Club Saimaa

Ilmoittautumiset ja lisätiedot kotisivuilta www.dtl.fi 
kohdasta ammatilliset asiat => koulutusta jäsenille.

Diakonian tutkimuksen päivä
20.11.  Diakonian tutkimuksen päivä Helsingissä. www.dts.fi. 
 Vapaa pääsy, tervetuloa!

Diakonian päivät 22.–24.9.2016
22.–23.9.2016  on suunnattu työntekijöille ja lauantai 23.9. on tarkoitettu sekä   
 työntekijöille että diakonian aktiiveille, sunnuntaina on messu.   
 Ilmoittautuminen alkaa 2016.

36 DINO 3 | 2015 3 | 2015 DINO 37



Toiminnanjohtaja
Riitta Hiedanpää 
diakonissa, terv.hoit.
Puh. 010 2190 302
riitta.hiedanpaa@dtl.fi 

Toimistoassistentti
Liisa Rossi
yo-merkonomi
Puh. 010 2190 301 
liisa.rossi@dtl.fi, toimisto@dtl.fi

Puheenjohtaja 2014–2015
Merja Korpela
johtava diakoniatyöntekijä
Puh. 050 441 8049 
merja.korpela@evl.fi

Varapuheenjohtaja 2014–2015
Marko Pasma 
johtava diakoniatyöntekijä
Puh. 040 804 9360
marko.pasma@evl.fi 

Asiamies
Tiina Laine 
TtM, diakonissa
Puh. 010 2190 303
tiina.laine@dtl.fi

Toiminnanjohtaja
Arja Lusa 
sosionomi ylempi amk
Puh. 044 595 8562
arja.lusa@knt.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Tarja Hämäläinen
HSO-sihteeri
Puh. 044 595 8566
jasenpalvelu@knt.fi

LIITY 
JÄSENEKSI

esittely

KUTSU ROHKEASTI 
liittoon	kuulumattomia	
kollegoitasi	mukaan	toimintaan.	
Yhdessä	voimme	enemmän!	
Varsinaiseksi	jäseneksi	voit	
liittyä	seuraavasti:
Dtl:	www.dtl.fi,	
soittamalla	
Liisa	Rossille	
puh.	010	2190	301	tai	
sähköpostitse	toimisto@dtl.fi
KNT:	www.knt.fi,	
tai	sähköpostitse	jasen-
palvelu@knt.fi	tai	
soittamalla	044	595	8566.	
Opiskelijajäseneksi	voit	liittyä	
netissä	www.dtl.fi	tai	
www.knt.fi	

TYÖTTÖMYYSKASSA 
hoitaa	työttömyyteen	ja	
esimerkiksi	vuorottelu-
vapaaseen	liittyviä	
asioitamme.
Erko	–	Erityiskoulutettujen	
työttömyyskassa,	
puh.	09	7206	4343	
(ma–to	klo	12–15),	
www.erko.fi

KÄYTÄ HYÖDYKSESI 
jäsenetusi,	joihin	voit	
tutustua	verkkosivuillamme	
www.dtl.fi	ja	www.knt.fi

DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN 
LIITTO

KIRKON NUORISOTYÖN-
TEKIJÖIDEN LIITTO

REKISTERÖIDY 
WWW.JÄSENEDUT.FI 

JA POIMI EDUT!

Puheenjohtaja 
2014–2016
Ilkka Kalliokoski
johtava nuorisotyönohjaaja
Puh. 040 547 1888
ilkka.kalliokoski@evl.fi

Varapuheenjohtaja 
2014–2015
Tero Fleminch
johtava nuorisotyönohjaaja
puh. 050 461 0568
tero.fleminch@evl.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Kati Ruuth-Chappuis
MMM
Puh. 044 595 8566
jasenpalvelu@knt.fi
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MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi   

RAAMATUN KERTOMUKSIA

Raamatun kertomuksia dvd
Korkeatasoinen, koko perheen piirrossarja Vanhan
ja Uuden testamentin keskeisimmistä kertomuksista. 
Kukin osa sisältää kolme, noin puolen tunnin mittaista 
episodia. Sisältävät esitysoikeudet seurakunnan 
maksuttomissa tilaisuuksissa. Puhumme suomea!
Sarjan uutuudet:
Abraham ja Joosef, Mooses, Rohkeus, Joulu, 
Kristillinen seurakunta, Taivasten valtakunta.
Sarjassa aiemmin ilmestyneet:
Jeesuksen ihmetekoja, Jeesuksen
vertauksia ja Pääsiäinen.
14,31 (15,90) kpl

1431

John Vikström

Rakkaus on suurin
Isotekstinen, kuvitettu lahjakirja avaa 
rakkauden mysteeriä niin kristillisen 
uskon kuin yksilön ja yhteisön 
elämän kantavana voimana Paavalin 
Korinttilaiskirjeeseen tallettaman 
Rakkauden ylistyslaulun pohjalta.
16,10 (17,90)
väh.   20 kpl 14,90
väh. 100 kpl 13,50
MINERVA

Marjaana Kanerva, Ritva Kostamo

Läheinen on poissa 
– Sanoja suruun
Selkokielinen surukirja etenee lyhyin 
luvuin ja käsittelee surutyön aikana 
esiin nousevat mielialat ja kysymykset 
mietiskellen, lukijaa kunnioittaen.
14,30 (15,90)
väh. 20 kpl 13,00
väh. 50 kpl 11,90 Alk.

1190

Heli Pruuki, Markku Orsila

Hengellisen tarinan helmiä
Kokoelma hengellisiä tarinoita hyödyntää 
kristillisen kulttuurin rikasta tarinaperintö 
pyhimystarioista ja legendoista nykymaa-
ilmaan sijoittuviin kertomuksiin. Saarnan, 
hartauden ja erilaisten virikepuheiden 
pohjaksi!
25,90 (32,00)

2590

Alk.

1350


